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1178 mf7 G 12 f. 260. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1390. 

 

BP 1178 f 260r 01 do 16-06-1390. 

Godefridus die Hoessche wonend in Gestel bij Herlaer beloofde aan 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt en Johanni Bogard? ....... 52 lichte 

schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, en 2 gemene plakken met 

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

 

Godefridus die Hoessche commorans in Ghestel prope Herlaer promisit 

Laurencio filio quondam Reijneri de Lijt et Johanni [B]ogar[d?] ....... 

LII licht scilde scilicet XII communes placken pro quolibet scilt et duos 

gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Spanct et ....... datum quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 260r 02 do 16-06-1390. 

Ghiselbertus gnd Reijners soen van der Beke en zijn vrouw Luijtgardis dvw 

Godefridus van Verlaer verkochten aan Nijcholaus Kather een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 1/6 deel, dat aan voornoemde Luijtgardis gekomen was na overlijden van 

wijlen haar voornoemde vader Godefridus, resp. aan haar zal komen na 

overlijden van Katherina mv voornoemde Luijtgardis, in een hoeve, van 

wijlen voornoemde Godefridus, in Mierlo, naast goederen van Roverus van 

Verlaer enerzijds en Arnoldus Haengrave anderzijds, geheel de hoeve reeds 

belast met 6 penning cijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge en een lijfpacht 

van 2 mud rogge. 

 

Ghiselbertus dictus Reijners soen van der Beke maritus legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Godefridi de Verlaer et dicta 

Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore hereditarie vendiderunt 

Nijcholao Kather hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex sexta parte dicte Luijtgardi de morte dicti quondam 

Godefridi sui patris successione advoluta et post mortem (dg: .) 

Katherine (dg: ..) matris dicte Luijtgardis successione advolvenda in 

quodam manso #dicti quondam Godefridi# sito in parochia de Mierle iuxta 

bona Roveri de Verlaer ex uno et inter hereditatem Arnoldi Haengrave ex 

alio ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex denariis census et hereditaria 

paccione unius modii siliginis et vitali pensione duorum modorum 

siliginis de dicto integro manso de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 03 do 16-06-1390. 

(dg: f.). 

 

BP 1178 f 260r 04 do 16-06-1390. 

Ghevardus van Doerne zvw Willelmus van Doerne beloofde aan Rodolphus zvw 

Godescalcus Roesmont 55 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen, op 

straffe van 10 Gelderse gulden. 

 

Ghevardus de Doerne #filius quondam Willelmi de Doerne# promisit Rodolpho 

filio (dg: fi) quondam Godescalci Roesmont LV licht scilde scilicet XII 

gemeijn placken pro quolibet scilt computato ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena X Gelre gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 05 do 16-06-1390. 

Reijnerus van der Beke verkocht aan zijn zoon Ghisbertus (1) ¼ deel, van de 
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goederen gnd te Katten, in Nuenen, (2) de helft in huizen en een schuur met 

ondergrond, en in de tuin van voornoemde goederen, belast met de onraad. 

 

Reijnerus van der Beke quartam partem #ad se spectantem# bonorum dictorum 

te Katten sitorum in parochia de (dg: Wetten) Nuenen et in attinentiis 

eorundem bonorum quocumque locorum sitis ut dicebat atque medietatem ad 

se spectantem (dg: in edificiis supra dicta) domibus et horreo cum suis 

fundo et #in# orto dictorum (dg: f) bonorum ut dicebat vendidit Ghisberto 

suo filio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 06 do 16-06-1390. 

Johannes Roelofs soen en Henricus zvw Henricus gnd Robbrechts soen 

verkochten aan Petrus zv Henricus gnd Rusen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (za 24-06-1391), gaande uit alle goederen van voornoemde verkopers, 

gelegen onder Oss, reeds belast met de onraad. 

 

Johannes Roelofs soen et Henricus filius quondam Henrici dicti (dg: 

Robbre) Robbrechts soen hereditarie vendiderunt Petro filio Henrici dicti 

Rusen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in (dg: nativitatis) festo nativitatis Johannis et 

pro primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex ex omnibus et 

singulis bonis dictorum venditorum quocumque locorum infra parochiam de 

Os sitis (dg: si) ut dicebant promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis onraet exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 07 do 16-06-1390. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Gerardus Brocke zvw Petrus 

Broc 16 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Gerardo Brocke filio 

quondam Petri Broc XVI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 08 do 16-06-1390. 

Johannes Mersman de jongere van Os beloofde aan Arnoldus Wonder 20 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Mersman (dg: ju) junior de Os promisit Arnoldo Wonder XX Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 09 do 16-06-1390. 

(dg: Nijc). 

 

BP 1178 f 260r 10 do 16-06-1390. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.98v, do 16-06-1390; geld dat ten tijde van de 

betaling in Den Bosch in de beurs gaat. 

Matheus Snoec en zijn kinderen Arnoldus Snoec en Johannes van Berze 

verkochten aan Willelmus Hels een n-erfcijns van 50 schelling geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit een stuk land gnd Molenmans Hof, in Rosmalen, 

tussen Jacobus Loze enerzijds en wijlen Jacobus de Enghelant anderzijds, 

reeds belast met 6 schelling per jaar. 

 

Matheus Snoec (dg: Johannes) Arnoldus Snoec et (dg: Ard) Johannes de 

Berze eius liberi hereditarie vendiderunt Willelmo Hels hereditarium 

censum L solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex pecia terre 

dicta Molenmans (dg: Hof sita) Hof sita in parochia de Roesmlaen inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi de 

Enghelant ex alio ut dicebant promittentes super (dg: habita et) omnia 
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warandiam (dg: ....) et aliam obligationem (dg: ..) deponere exceptis sex 

solidis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 260r 11 do 16-06-1390. 

(dg: Jorda). 

 

BP 1178 f 260r 12 do 16-06-1390. 

Hermannus Scut zvw Willelmus gnd Luwe, Johannes gnd Luwe zvw Johannes Luwe 

en Laurencius zvw Theodericus Proest beloofden aan Tielmannus Willems soen 

35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1390) te betalen. 

 

(dg: d) Hermannus Scut filius quondam Willelmi dicti Luwe Johannes dictus 

Luwe filius quondam Johannis Luwe Laurencius filius quondam Theoderici 

Proest promiserunt Tielmanno Willems soen XXXV Hollant gulden seu valorem 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 13 do 16-06-1390. 

Johannes Vrederics soen en zijn zoon Cristianus beloofden aan Johannes 

Gerijts soen broekenmaker 28 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jacobus (ma 25-07-1390) en de andere helft met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1390). 

 

Johannes Vrederics soen et Cristianus eius filius promiserunt Johanni 

Gerijts soen caligatori XXVIII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) 

mediatim Jacobi et mediatim Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 260r 14 do 16-06-1390. 

Theodericus Buc zvw Godefridus van der Sporct ev Eefsa dv Henricus van Uden 

verkocht aan hr Henricus Buc priester en Wijnricus Screijnmaker de helft in 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 7 bunder erfgoed van wijlen Bartholomeus zv Theodericus 

grootvader van voornoemde Eefsa, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen 

Willelmus van den Velde enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds, 

welke 7 bunder voornoemde Theodericus Buc en Henricus Buc zv Theodericus 

gnd Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth dv voornoemde Henricus van Uden 

uitgegeven hadden aan Wellinus gnd Wellens soen van Acht, voor de onraad en 

voor voornoemde pacht van 4 mud rogge. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godefridi van der Sporct (dg: . 

medietatem) maritus et tutor legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris 

filie Henrici de Uden medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex septem bonariis hereditatis 

quondam Bartholomei filii Theoderici avi olim dicte Eefse sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem (dg: Joh) 

Willelmi van den Ve[l]de ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Perre ex alio in ea quantitate qua huiusmodi septem bonaria ibidem sunt 

sita et que septem bonaria hereditatis dictus Theodericus Buc ....... 

Henricus Buc filius Theoderici dicti Buc filii quondam Theoderici Buc 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Henrici de 

Uden (dg: erga) dederunt [ad] pactum Wellino dicto Wellens soen de Acht 

scilicet pro oneribus dictis onraet exinde solvendis et pro predicta 

paccione quatuor [modiorum siliginis] prout in litteris vendidit domino 

Henrico Buc presbitro et (dg: He) Wijnrico Screijnmaker supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens [ratam servare et obligationem] in 

dicta medietate dicte paccionis quatuor modiorum siliginis existentem 

deponere. Testes datum supra. 
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1178 mf7 G 13 f. 260v. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 16-06-1390. 

 Sexta post Viti: vrijdag 17-06-1390. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1390. 

 

BP 1178 f 260v 01 do 16-06-1390. 

Theodericus van der Poerten verkocht aan Erenbertus zv Johannes van den 

Zande, tbv alle erfg vw Erenbertus van der Scoervoert die iets van de 

navolgende cijnzen moeten betalen, (1) een b-erfcijns van 25 penningen oude 

cijns en 2 cijnshoenderen, die Erenbertus van der Scoervoert leverde, 

gaande uit zijn erfgoederen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoervoert, (2) een b-erfcijns van 16 penningen, die Johannes Rutten soen 

van den Heselaer betaalde, gaande uit zijn erfgoederen in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Scoervoert, (3) een b-erfcijns van 9 penningen 

voornemde cijns, die Johannes van der Dijesen van Bussche met Sint-

Lambertus betaalt, gaande uit zijn erfgoederen, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Scoervoert, welke cijns eertijds behoorde aan Wellinus Veren 

Hillen soen. De brief overhandigen aan voornoemde koper Erenbertus. 

 

Theodericus van der Po[e]rte[n] hereditarium censum XXV denariorum 

antiqui census et duorum pullorum censualium quem Erenbertus van der 

Scoervoert ..... #solvere consuevit# (dg: ..) dicto Theoderico ex suis 

hereditatibus sitis in parochia de Vucht sancti Petri (dg: solvere con) 

ad locum dictum Scoervoert atque hereditarium censum XVI de[nariorum] 

quem Johannes Rutten soen van den Heselaer ex hereditatibus suis sitis in 

parochia et loco predicto (dg: sol) dicto Theoderico solvere consuevit 

atque hereditarium censum novem d[enariorum] dicti census quem Johannes 

van der Dijesen (dg: van de) de Bussche (dg: solvere consuevit dicto) ex 

suis hereditatibus sitis in parochia et loco predicto dicto Theoderico 

solvere consuevit hereditarie Lamberti et qui census dudum ad Wellinum 

Veren Hillen soen spectare consuevit ut dicebat vendidit Erenberto filio 

Johannis van den Zande ad opus omnium heredum quondam Erenberti van der 

Scoervoert qui de predictis censibus aliquid solvere tenentur de jure 

promittens super [omnia] warandiam et obligationem deponere. Testes 

Gerardus et W datum quinta post octavas sacramenti. Tradetur littera 

dicto Erenberto emptori. 

 

BP 1178 f 260v 02 do 16-06-1390. 

(dg: W). 

 

BP 1178 f 260v 03 do 16-06-1390. 

Willelmus Therijs soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Ygrammus zvw Johannes van der Beke. 

 

Willelmus Therijs soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hrereditarie purificationis venditam sibi ab 

Ygrammo filio quondam Johannis van der Beke prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes (dg: Ge) datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 04 do 16-06-1390. 

Henricus van Best gaf uit aan Bertoldus zvw Johannes Lemkens soen (1) 2 

stukken land, in Gestel bij Herlaer, bij Haanwijk, (1a) tussen erfg van 

Ghibo Bathen soen enerzijds en Johannes zv Truda anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Bertoldus enerzijds en Johannes van M...... anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot grondcijns, en thans voor een 

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

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Bertoldus tot onderpand 

(2) een huis en tuin aldaar, tussen het als tweede genoemde stuk land 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 
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Henricus de Best duas pecias terre sitas in parochia de Gestel prope (dg: 

p) Herlaer prope Haenwijc quarum una inter hereditatem heredum Ghibonis 

Bathen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Trude ex alio et 

altera inter hereditatem Bertoldi filii quondam Johannis Lemkens soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de M...... (dg: de) ex alio sunt site 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Bertoldo ab eodem hereditarie 

possidendas pro uno grosso antiquo domino fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus 

Bertoldus domum et ortum ad se spectantes sitos ibidem inter dictam 

secundam peciam terre ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio 

ad pignus imposuit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 05 do 16-06-1390. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker verkocht aan zijn broer 

Henricus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 12 morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Berlaer, tussen Johannes Coninc van Berlikem enerzijds en Nijcholaus Morre 

en Johannes van den Berge anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 

mud rogge aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker. 

 

Johannes Keelbreker (dg: he) filius quondam Henrici Keelbreker 

hereditarie vendidit Henrico suo fratri hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex (dg: q) duodecim iugeribus terre dicti venditoris 

sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Berlaer inter hereditatem 

Johannis Coninc de Berlikem ex uno et inter hereditatem Nijcholai Morre 

et Johannis van den Berge ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis Nijcholao dicto Coel Keelbreker exinde solvenda 

prius et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 06 do 16-06-1390. 

Johannes Reijmbrants en Nijcholaus Reijmbrant beloofden aan Andreas Mol de 

oudere 121 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrants et Nijcholaus Reijmbrant promiserunt Andree Mol 

seniori centum et XXI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Gerardus et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 260v 07 vr 17-06-1390. 

De broers Laurencius en Philippus, kvw Henricus Coninc, verkochten aan 

Johannes van der Moelen het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

hun moeder Yda, in een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, 

tussen Johannes van Berlikem enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Laurencius et Philippus (dg: lib) fratres (dg: Henr) liberi quondam 

Henrici Coninc (dg: de Berlikem peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode) totam partem et omne jus eis de morte 

quondam Yde eorum matris successione advolutas in pecia terre sita in 

parochia de Berlikem in loco Middelrode inter hereditatem Johannis de 

(dg: Berke) Berlikem ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebant 

(dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni van der Moelen promittentes 

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

Spanct datum sexta post (dg: ..) Viti. 
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BP 1178 f 260v 08 vr 17-06-1390. 

Andreas van den Noddenvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas van den Noddenvelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 09 vr 17-06-1390. 

Willelmus van der Meer en Marcelius die Monic verkochten aan Henricus van 

den Hoevel zv Cristianus van den Hoevel een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk, tussen Laurencius van der Bruggen van 

Essche enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 4 pond (dg: geld) gemeen paijment. 

 

Willelmus van der Meer et Marcelius die Monic hereditarie vendiderunt 

Henrico van den Hoevel filio Cristiani van den Hoevel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: purificationis) purificationis et in Busco tradendam ex quodam prato 

sito in parochia de Oerscot in loco dicto Boterw[ijc] inter hereditatem 

Laurencii (dg: de E) van der Bruggen de Essche ex uno et inter (dg: 

hereditatem communem ex die) communitatem ex alio (dg: .) promittentes 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu quatuor librarum (dg: monete) communis pagamenti exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 10 vr 17-06-1390. 

De broers Gerardus en Petrus, gnd van Gheffen, kvw Gerardus Pauwels soen, 

verkochten aan Willelmus van Loen van Geffen (1) 2/5 deel en ½ van 1/5 deel 

(=½), die aan hen gekomen waren na overlijden van hun broer Henricus zvw 

voornoemde Gerardus Pauwels soen, in een hofstad in Geffen, tussen wijlen 

Henricus Aelbrects soen enerzijds en kvw Jacobus gnd Gerijts soen 

anderzijds, (2) 1/5 deel, dat behoorde aan Mechtildis sv voornoemde broers 

Gerardus en Petrus en dvw voornoemde Gerardus Pauwels soen, in voornoemde 

hofstad, welk 1/5 deel nu aan hen behoort, geheel de hofstad belast met 8 

schelling geld aan de priesters van Den Bosch en een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge aan de kerk van Geffen. 

 

Gerardus et Petrus fratres dicti de Gheffen liberi quondam (dg: Henrici 

dicti Aleijten soen unius unam) #Gerardi Pauwels soen duas# quintas 

partes et medietatem unius quinte partis eis de morte quondam Henrici 

eorum fratris filii quondam dicti Gerardi Pauwels soen successione 

advoluta in quodam domistadio sito in Geffen inter he[reditatem] quondam 

Henrici Aelbrects soen ex uno et inter hereditatem (dg: q) liberorum 

quondam Jacobi dicti Gerijts soen ex alio ut dicebant atque (dg: qu) unam 

quintam partem que competebat et spectabat ad Mechtildem sororem dictorum 

(dg: fratrum) Gerardi et Petri fratrum filie dicti quondam Gerardi 

Pauwels soen in dicto domistadio et quod nunc ad se spectare dicebant 

vendiderunt Willelmo de Loen de Geffen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis octo solidis monete presbitris de Busco et 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis ecclesie de Gheffen ex 

dicto integro domistadio solvendis. Testes Goessuinus et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 260v 11 ±vr 17-06-1390. 

Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde verkopers 9 Hollandse 

gulden of de waarde, direct na overlijden van Mechtildis sv voornoemde 

broers te betalen. 

 

Dictus (dg: W) Willelmus emptor promisit dictis venditoribus (dg: s) 

novem Hollant gulden seu valorem statim post decessum Mechtildis sororis 

dictorum fratrum persolvendos. Testes datum [supra]. 
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BP 1178 f 260v 12 ±vr 17-06-1390. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Henricus die Moelnere zvw 

Johannes die Moelnere de helft van een beemd, gnd die Gemeine Bunt, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, beiderzijds tussen Willelmus Mijnnemere, te 

weten de helft {niets ingevuld}; de uitgifte geschiedde voor 3 

cijnshoenderen en tiendhooi en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze medietatem #ad se spectantem# 

prati (dg: di) dicti die Ghemeijnen Bunt siti in parochia de Bucstel 

(verbeterd uit: Busstel) in (?dg: -ter) loco dicto Onrode inter 

hereditatem Willelmi Mijnnemere ex (dg: uno l) utroque latere 

coadiacentem #prout ibidem situm est et ad ipsum dinoscitur pertinere# ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) scilicet illam medietatem 

que sita est (dg: v) {niets ingevuld} dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico die (dg: Moel) #Moelnere# filio quondam Johannis die Moelnere ab 

eodem hereditarie possidendam pro (dg: censu) 3 pullis censualibus et pro 

(dg: cen) feno d[ecimale] ex dicta medietate solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. 

 

BP 1178 f 260v 13 ±vr 17-06-1390. 

Voornoemde Gerardus: een huis en schop met ondergronden en misse, en tuin 

in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen een gemene weg enerzijds en 

Willelmus Mijnnemere anderzijds, strekkend {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Gerardus domum et domunculam dictam scap cum suis fundis et 

fimario et ortum sitos in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter 

co[mmunem] plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex 

alio tendentes. 

 

BP 1178 f 260v 14 di 05-07-1390. 

Godefridus zv Johannes gnd Goben soen van Helmont beloofde aan Willelmus 

van Waderle 30 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1390) te betalen. 

 

Godefridus filius Johannis dicti Goben soen de Helmont promisit Willelmo 

de Waderle XXX Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: d) Gerardus et Scilder datum tercia post Pe 

Pau. 

 

BP 1178 f 260v 15 di 05-07-1390. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan Johannes van den Hoevel Zerijs soen 50½ 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit Johanni van den Hoevel Zerijs soen (dg: XVII 

et dimidium) L et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini pro[xime] futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 260v 16 ±di 05-07-1390. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan Johannes van den Hoevel, tbv zijn moeder 

Yda, 17½ Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit Johanni van den Hoevel ad opus Yde sue matris 

XVII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum [persolvendos. Testes datum supra]. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

9 

1178 mf7 G 14 f. 261. 

 Sexta post Viti: vrijdag 17-06-1390. 

 Sabbato post Viti: zaterdag 18-06-1390. 

 anno nonagesimo in profesto Gervacii et Prothasii: 

   zaterdag 18-06-1390. 

 Quarta post Gervasii et Prothacii: woensdag 22-06-1390. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1390. 

 anno ....... mensis junii die XXI: dinsdag 21-06-1390. 

 

BP 1178 f 261r 01 vr 17-06-1390. 

Arnoldus van Beke zvw Goessuinus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Arnoldus zv Godefridus van 

Erpe en met goederen van jkvr Maria dvw voornoemde Godefridus van Erpe. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Goessuini omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum quibuscumque bonis quondam Arnoldi filii 

Go[defridi de Erpe] et cum quibuscumque bonis domicelle Marie filie dicti 

quondam Godefridi de Erpe (verbeterd uit: Eppe) ut dicebat calumpniavit. 

Testes Scilder et Goes datum sexta post Viti. 

 

BP 1178 f 261r 02 za 18-06-1390. 

Henricus Dicbier heer van Mierle verkocht aan Johannes van Best een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd ter Hoeven, in Mierlo. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditarie vendidit Johanni de Best 

hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis ter 

Hoeven dicti venditoris sitis in parochia de Mierle et ex attinentiis 

dictorum bonorum universis quocumque sitis [ut dicebat promittens] super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Penu et Jordus datum sabbato post Viti. 

 

BP 1178 f 261r 03 za 18-06-1390. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Brueder een 

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

leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus venditor (dg: promisit) hereditarie vendidit (dg: Ancelmo de) 

#Willelmo# filio quondam Willelmi Brueder hereditariam paccionem (dg: 

sex) duorum modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex dictis bonis cum suis attinentiis 

promittens super habita et habenda eodem modo per totum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 261r 04 za 18-06-1390. 

En hij kan de pacht van 6 mud terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, 

elke mud met 40 Gelderse gulden of de waarde, met de pacht van het jaar van 

wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus Dicbier zvw Godefridus, 

Heijmericus Groij en Arnoldus van Bruheze. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem sex modiorum siliginis ad spacium 

(dg: tri) trium (dg: modiorum sil) annorum datam presentium sine medio 

sequentium scilicet quemlibet modium siliginis dicte paccionis cum XL 

Gelre gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Henrico Dicbier filio quondam Godefridi Heijmerico Groij Arnoldo de 

Bruheze anno nonagesimo in profesto Gervacii et Prothasii hora none. 
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BP 1178 f 261r 05 za 18-06-1390. 

En hij kan de pacht van 2 mud terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, 

elke mud met 40 Gelderse gulden, met de pacht van het jaar van wederkoop en 

met eventuele achterstallige termijnen. 

 

A. 

Et poterit (dg: d) redimere dictam paccionem duorum modiorum siliginis ad 

spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium scilicet 

quemlibet modium cum XL Ghelre gulden cum paccione anni redempcionis et 

cum arrestadiis ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 06 za 18-06-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkvr Cristina etc” en 

Henricus Dicbier heeft de brief overgegeven aan Heijmericus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicella Cristina etc et Henricus 

Dicbier tradedit Heijmerico huiusmodi litteras #et Heijmericus suscepit 

de eius manu et promisit# sub condicione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 07 wo 22-06-1390. 

Gielijs van der Vonderen zv Egidius van Boxelaer verkocht aan Godefridus 

zvw Henricus van Ersel, door voornoemde Henricus verwekt bij zijn laatste 

vrouw Elizabeth van Overvenne, (1) een huis, erf en tuin van wijlen hr 

Henricus van der Vonderen priester, in Eindhoven, in die Fijcstraat, tussen 

kvw Henricus gnd Ael enerzijds en kvw Johannes gnd Didden soen anderzijds, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling, die wijlen voornoemde hr Henricus van 

der Vonderen met Sint-Jacobus beurde, gaande uit een huis en tuin van 

Johannes Scroeders van Erpe, in Eindhoven, in de Vijcstraat, welke cijns 

wijlen voornoemde hr Henricus verworven had van Theodericus gnd Grelings 

soen, en welk huis, erf, tuin en cijns aan verkoper gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde oom hr Henricus van der Vonderen. 

 

Gielijs (dg: filius) van der Vonderen filius Egidii (dg: -s) van Boxelaer 

domum et aream ortum (dg: sit) quondam domini Henrici van der Vonderen 

presbitri sitos in Eijndoven in vico dicto die Fijcstraet inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti (dg: Ae) Ael ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Didden soen ex alio atque 

hereditarium censum XX solidorum quem censum dictus quondam dominus 

Henricus van der Vonderen solvendum habuit hereditarie Jacobi ex domo et 

orto Johannis Scroeders de Erpe sitis in Eijndoven in (dg: via dicta) 

#dicto vico# Vijcstrate vocato quem censum dictus quondam dominus 

Henricus erga Theodericum dictum (dg: Gr) Grelings soen acquisiverat ut 

dicebat et quos domum aream et ortum primodictos et dictum censum sibi de 

morte dicti quondam domini Henrici van der Vonderen #sui avunculi# 

successione esse dicebat #ad se spectare# vendidit Godefrido filio 

quondam (dg: Go) Henrici de Ersel ab eodem quondam Henrico et Elizabeth 

van (dg: de) Overvenne #sua ultima uxore# pariter genito promittens ratam 

et obligationem #et (dg: ..) impeticionem# ex parte sui et suorum 

coheredum deponere. Testes (dg: d Scilder et) Gerardus et (dg: Scilder) 

Goeswinus datum (dg: se) quarta post Gervasii et Prothacii. 

 

BP 1178 f 261r 08 wo 22-06-1390. 

Destijds had Mechtildis wv Jacobus Coptiten gerechtelijk gekocht1 van 

Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen (1) de helft, behorend aan 

Johannes Berwout zvw Johannes Berwout van een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, welke hoeve was van wijlen Gerardus gnd Coptiten, 

grootvader van eerstgenoemde Johannes, en van welke hoeve de andere helft 

behoort aan Adam gnd van Gestel, (2) een huis en erf van eerstgenoemde 

Johannes, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd 

                         
1 Zie ← BP 1178 f 154v 02 do 19-05-1390, verkoop van andere goederen van Johannes Berwout zvw 
Johannes gnd Berwout. 
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Brenthens enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius gnd Aelbrechts soen 

anderzijds. 

Voornoemd huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, had voornoemde 

Johannes in cijns2 verkregen van Elizabeth dv Johannes van Herzel, te weten 

voor (a) 25 groten b-erfcijns geld aan het klooster Porta Celi, éérst te 

betalen, (b) een b-erfcijns van 18 pond voornoemd geld aan voornoemde 

Elizabeth te betalen. Thans verkocht voornoemde Mechtildis dat huis3 en 

erf, dat nu aan haar behoort, aan Godefridus zv Johannes Goben soen van 

Helmont. 

Eerstgenoemde Johannes zvw Johannes Berwout droeg voornoemd huis en erf en 

zijn rechten daarin over aan voornoemde Godefridus. 

Het huis en erf waren belast met voornoemde cijns van 18 pond voornoemd 

geld. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel beloofde voornoemd huis en erf nimmer aan te 

spreken op basis van brieven die zij bezit, waarbij zij het recht behoudt 

dat wel te doen met andere onderpanden die in haar brieven genoemd zijn. 

 

Notum sit universis presentes visuris quod cum Mechtildis relicta quondam 

Jacobi Coptiten medietatem (dg: que spectabat) spectantem ad Johannem 

#Berwout# filium quondam Johannis (dg: v) Berwout cuiusdam mansi siti in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout et qui mansus fuerat 

#Gerardi# quondam dicti Coptiten avi olim primodicti Johannis et de quo 

manso predicto reliqua medietas spectat ad Adam dictum de Gestel atque 

attinentias primodicte medietatis dicti mansi universas atque domum et 

aream primodicti Johannis sitam in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Johannis dicti Brenthens ex uno et inter hereditatem quondam 

Egidii dicti Aelbrechts soen ex alio erga Thomam filium quondam Willelmi 

dicti Veren Ghisenraden soen per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco emendo acquisivisset prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dicta Mechtildis cum tutore dictam domum et aream 

sitam in Busco in vico ecclesie (dg: nunc ad se spectantem hereditarie 

vendidit Godefrido filio Johannis Goben soen de Helmont supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens super habita cum tutore) quam 

predictus Johannes erga Elizabeth filiam Johannis de Herzel ad censum 

acquisiverat scilicet pro (dg: viginti qu) viginti quinque grossis 

hereditarii census monete conventui de Porta Celi annuatim exinde prius 

solvendo et pro hereditario censu decem et octo librarum #dicte# monete 

dicte Elizabeth exinde solvendo prout in litteris (dg: vendidit) et quam 

domum et aream nunc ad se spectare dicebat vendidit Godefrido filio 

Johannis Goben soen de Helmont supportavit cum predictis litteris et 

aliis et jure (dg: occacione) promittens cum tutore super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

primodictus Johannes filius quondam Johannis Berwout dictam domum et 

aream et totum jus sibi in dicta domo et area competens supportavit dicto 

Godefrido emptori promittens (dg: ratam) super habita et habenda ratam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui in dicta domo et area 

existentem (dg: ...) deponere excepto dicto censu XVIII librarum dicte 

monete. Quo facto Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel cum tutore 

promisit super omnia quod #ipsa# nunquam jus petet nec assequitur ad et 

supra dictam domum et aream mediantibus quibuscumque litteris sibi datis 

a personis quibuscumque salvo (dg: suo) sibi suo jure vigore suarum 

litterarum jus petendi et assequendi ad et supra alia contrapignora in 

(dg: quibus) litteris dicte Aleijdis contenta iuxta tenorem earundem 

litterarum. Testes Gerardus et Goeswinus et (dg: scilicet) Scilder datum 

supra. 

 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 085r 01 wo 08-06-1379, uitgifte van dit huis. 
3 Zie → BP 1179 p 301r 04 za 30-09-1391, Mauritius van Boemel bontwerker 

(aan wie het huis was overgedragen door Godefridus zvw Johannes gnd Goben 

soen) droeg het huis over aan Jacobus Dunnecop zvw Godefridus Donnecop. 
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BP 1178 f 261r 09 di 05-07-1390. 

Voornoemde Godefridus zv Johannes Goben soen van Helmont beloofde aan 

voornoemde Mechtildis wv Jacobus Coptiten 66 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicte Mechtildi LXVI Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et 

Scilder datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 261r 10 di 05-07-1390. 

Voornoemde Godefridus zv Johannes Goben soen van Helmont beloofde aan 

Johannes van Vladeracken, tbv Thomas Willems soen, 81 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Godefridus promisit Johanni de Vladeracken ad opus Thome Willems 

soen LXXXI Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 11 di 05-07-1390. 

Johannes zvw Johannes Berwout verklaarde ontvangen te hebben van Aleijdis 

wv Adam van Gestel de schepenbrief die melding maken van een b-erfcijns van 

12 pond (dg: geld), gaande uit een huis en erf van wijlen Henricus Boijen 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, welke cijns voornoemde wijlen Adam van 

Gestel eertijds gekocht had van eerstgenoemde Johannes en welke cijns van 

12 pond voornoemde wijlen Adam en Aleijdis aan eerstgenoemde Johannes in 

hun testament nagelaten hadden. 

 

Johannes filius quondam Johannis Berwout palam recognovit se (dg: 

fecisse) re[ce]pisse ab Aleijde relicta quondam Ade de Gestel (dg: here) 

litteram scabinalem scabinorum mentionem facientes de hereditario censu 

XII librarum (dg: monete) solvendo hereditarie (dg: de) ex domo et area 

#quondam Henrici Boijen# sita in Busco in vico ecclesie et quem (dg: 

censum) censum dictus quondam Adam de Gestel (dg: pri) dudum erga 

primodictum Johannem emendo acquisiverat et (dg: et) quem censum (dg: XX) 

XII librarum dictus quondam Adam et dicta Aleijdis primodicto Johanni in 

suo testamento legaverant ut dicebat et recognovit sibi de hiis fore 

satisfactum clamans dictos Adam [et Aleijdem] et eorum heredes et bona a 

premissis legata quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 12 di 05-07-1390. 

Voornoemde Godefridus zv Johannes Goben soen van Helmont koper beloofde aan 

voornoemde Mechtildis wv Jacobus Coptiten 245 Hollandse gulden of de 

waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1390), 1/3 deel met 

Kerstmis (zo 25-12-1390) en 1/3 deel met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

+. 

Dictus Godefridus emptor promisit dicte Mechtildi ducentos et XLV Hollant 

gulden seu valorem pro una tercia parte Remigii pro secunda nativitatis 

Do[mini] et pro tercia parte pasche proxime etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 13 ±di 05-07-1390. 

Johannes zvw Johannes Berwout verklaarde dat met zijn instemming voornoemde 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten voornoemd huis en erf verkocht heeft aan 

voornoemde koper, en erfgoederen in Kessel verkocht heeft aan Thomas zvw 

Walterus van Mameren. Hij beloofde voornoemde Mechtildis en haar erfgenamen 

en opvolgers nooit aan te spreken wegens het voornoemde, noch wegens het 

geld van de verkoop ....... ....... ........ 

 

Johannes filius quondam Johannis Berwout palam recognovit fore sue 

voluntatis quod dicta Mechtildis dictam domum et aream (dg: et q) dicto 

emptori vendidit et quasdam hereditates ....... sitas in parochia de 
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Kessel Thome filio quondam Walteri de Mameren vendidit #(dg: et q)# 

promittens super omnia habita et habenda dictam Mechtildem suos heredes 

et successores numquam impetere (dg: ...) occacione premissorum nec 

occacione pecunie que exinde provene[?ru]nt nec inde emergentium (dg: nec 

testes datum supra) et que pecunia te.. q.... de premissis proveniet (dg: 

..) in suis debitis ........ Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261r 14 di 21-06-1390. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Arnoldus Berwout, Johannes van de Kloot en Johannes Vrient. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addito quod promisit fide prestita. Acta 

in camera presentibus scabinis Arnoldo Berwout Johanne de Globo Johanne 

Vrient testibus datum anno ....... mensis (dg: junii) #junii# die XXI 

hora none. 

 

1178 mf8 A 01 f. 261v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1390. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 261v 01 do 23-06-1390. 

Jacobus van Hedel beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus van Scijnle, tbv 

Willelmus Loijer, dat hij, Jacobus, aan voornoemde Willelmus betaalt een 

b-erfcijns van 50 oude schilden, met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en 

erf van voornoemde Jacobus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder enerzijds en een straatje aldaar 

anderzijds, (2) een kamp van voornoemde Jacobus, gelegen voor Engelen, 

tussen Hubertus Steenwech enerzijds en wijlen Henricus Gaes anderzijds. De 

brief overhandigen aan voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus de Hedel promisit ut debitor principalis Arnoldo filio quondam 

Arnoldi de Scijnle ad opus Willelmi Loijer quod ipse Jacobus dabit et 

exsolvet dicto Willelmo hereditarium censum L aude scilde hereditarie 

(dg: mediatim) Domini ex domo et area dicti Jacobi sita in Busco ad forum 

inter hereditatem quondam domini Arnoldi Dicbier (dg: u) militis ex uno 

et inter quendam viculum ibidem ex alio atque ex quodam campo dicti 

Jacobi sito ante Engelen inter hereditatem Huberti Steenwech ex uno et 

inter hereditatem (dg: .) quondam Henrici Gaes ex alio ut dicebat. Testes 

Goes et Jordus datum in vigilia nativitatis Johannis. Tradetur littera 

dicto Jacobo. 

 

BP 1178 f 261v 02 do 23-06-1390. 

Henricus die Volder van Oerscot wonend in Sint-Oedenrode beloofde aan 

Jacobus Vos van Berze 11 Gelderse gulden met Allerheiligen aanstaande (di 

01-11-1390) te betalen. 

 

Henricus die Volder de Oerscot commorans in Rode promisit Jacobo Vos de 

Berze XI Gelre gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 03 do 23-06-1390. 

Engbertus, Johannes, Henricus, Elizabeth en Hadewigis, kvw Denkinus Emmen 

soen, en Johannes van Kilsdonc ev Katherina dvw voornoemde Denkinus 

verkochten aan Hartmannus van Grotel een stuk land, in Dinther, tussen 

Elizabeth Godevarts enerzijds Johannes van Boege anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Leonius van Langvelt en met het andere eind aan 

Henricus van der Aa, belast met 1 oude groot. 

 

Engbertus Johannes Henricus et Elizabeth et Hadewigis liberi quondam 

Denkini Emmen soen cum tutore Johannes van Kilsdonc maritus et tutor 
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legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Denkini peciam terre 

sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem Elizabeth Godevarts ex uno 

et inter hereditatem Johannis de (dg: B) Boege ex alio ut! #tendentem cum 

uno fine ad hereditatem quondam Leonii de Langvelt et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici van der Aa# dicebant hereditarie vendiderunt 

Hartmanno de Grotel promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo exinde solvendo. Testes (dg: Spanct) 

et Gerardus et Spanct datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 04 do 23-06-1390. 

Theodericus zv Godefridus die Heilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus (dg: G) filius Godefridi die Heilt prebuit et reportavit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 05 do 23-06-1390. 

Theodericus zv Godefridus die Heilt ev Weijndelmoedis dvw Denkinus Emmen 

soen verkocht aan Engbertus, Johannes, Henricus, Elizabeth en Hadewigis, 

kvw voornoemde Denkinus, en aan Johannes van Kilsdonc alle goederen, die 

aan hem en voornoemde Weijndelmoedis gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Denkinus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Aleijdis mv voornoemde Weijndelmoedis. De brief overhandigen aan voornoemde 

Engbertus. 

 

Theodericus filius Godefridi die Heilt maritus et tutor legitimus 

Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Denkini Emmen soen omnia bona 

sibi et dicte Weijndelmoedi de morte dicti quondam Denkini successione 

advoluta et post mortem Aleijdis matris dicte Weijndelmoedis successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit 

Engberto Johanni Henrico Elizabeth et Hadewigi liberis dicti quondam 

Denkini et Johanni de Kilsdonc promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui (dg: et suorum coheredum) deponere (dg: s). Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Engberto. 

 

BP 1178 f 261v 06 do 23-06-1390. 

(dg: Ghevardus). 

 

BP 1178 f 261v 07 do 23-06-1390. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus droegen alle tegoeden die aan hen 

beloofd4 zijn door verschillende personen, over aan Theodericus zv 

Theodericus Scut van Bucstel. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius omnia (dg: de) credita et 

pecuniarum summas promissas eis a personis quibuscumque in litteris 

scabinorum de Busco supportaverunt Theoderico filio Theoderici Scut de 

Bucstel. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 08 do 23-06-1390. 

Ghevardus van Achel machtigde Theodericus zv Theodericus Scut van Bucstel 

al zijn cijnzen en pachten te manen etc. 

 

Ghevardus de (dg: Achel dedit) Achel dedit potestatem Theoderico (dg: die 

Scut) filio Theoderici Scut de Bucstel monendi etc suos census et 

pacciones usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 09 do 23-06-1390. 

Theodericus zvw Theodericus gnd Groet Lizen soen en Johannes Vos zvw 

Henricus Vos van Hezewijc ev Katherina dvw voornoemde Theodericus gnd Groet 

                         
4 Zie ← BP 1175 f 176r 11 do 22-02-1369, belofte op 24-06-1369 10 mottoen 

te betalen. Mogelijk overdracht van onder meer deze schuldbekentenis? 
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Lizen soen verkochten aan Gerardus gnd Middeleer, zijn broer Albertus en 

Willelmus van Laer alle goederen, die aan voornoemde Theodericus, Johannes 

Vos en Katherina en aan Metta dvw voornoemde Theodericus Groet Lizen soen 

gekomen waren na overlijden van Henricus gnd Middelaer, oom van voornoemde 

Theodericus, Katherina en Metta. Voornoemde Metta zal afstand doen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Gerardus en Albertus of aan een van hen 

beiden. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti Groet Lizen soen et Johannes 

Vos filius (dg: H) #quondam# Henrici Vos de Hezewijc maritus et tutor 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Theoderici dicti Groet Lizen 

soen omnia et singula bona (dg: di) dictis Theoderico Johanni Vos 

Katherine atque Mette filie dicti quondam Theoderici Groet Lizen soen 

vocati de morte quondam Henrici dicti Middelaer avunculi olim dicti (dg: 

-orum) Theoderici et dictarum Katherine et Mette jure successionis 

advoluta quocumque loocorum consistentia sive sita ut dicebant 

vendiderunt Gerardo dicto Middeleer (dg: Ade eius fratri et Mette) 

Alberto eius fratri et Willelmo de Laer promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et (dg: dicte) primodicte 

#Jutte# deponere et quod ipsi dictam Mettam super dictis bonis et jure ad 

opus dictorum emptorum facient renunciare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dictis Gerardo et Alberto seu eorum (dg: de) alteri. 

 

BP 1178 f 261v 10 do 23-06-1390. 

Leonius zv Heijnmannus gnd Lonijs soen van der Buxbruggen verkocht aan 

Leonius gnd Aleijten soen van der Bolst een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit (1) een stuk land 

in Erp, ter plaatse gnd in het Broek, tussen Elizabeth gnd Arts van der 

Bolst en haar kinderen enerzijds en Petrus Hillen soen en Leonius gnd 

Heijnmans soen anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, (2) 

een stuk land gnd die Wijnschoot, in Erp, over de brug, tussen voornoemde 

Petrus Hillen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 6 

penning cijns en 1/3 deel van 3 pond was. 

 

Solvit. 

Leonius filius (dg: quo) Heijnmanni dicti Lonijs soen van der Buxbruggen 

hereditarie vendidit Leonio (dg: A filio) #dicto# Aleijten soen (dg: de 

B) van der Bolst hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Erpe solvendam hereditarie purificationis et in (dg: pa) Erpe tradendam 

ex pecia terre sita in parochia de Erpe in loco dicto int Broec inter 

hereditatem Elizabeth dicte Arts (dg: ex uno et eius) van der Bolst (dg: 

ex uno et inter) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Petri 

Hillen soen et Leonii dicti Heijnmans soen ex alio tendente (dg: d) cum 

utroque fine ad communitatem atque ex pecia terre dicta die Wijnscoet 

(dg: inter) sita in dicta parochia ultra pontem inter hereditatem Petri 

(dg: Ho) Hillen soen predicti ex uno et inter communitatem ex alio 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis sex denariis 

census et tercia parte trium librarum cere ex premissis solvendis et 

suficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 11 do 23-06-1390. 

Theodericus zvw Rodolphus gnd Bever droeg over aan Paulus zvw Theodericus 

van Dormalen een b-erfpacht van 1 zester rogge, die voornoemde wijlen 

Rodolphus Bever met Lichtmis beurde, gaande uit een deel, dat behoorde aan 

Theodericus gnd Bever, in een tuin in Berlicum, ter plaatse gnd tot Belver. 

 

+. 

Theodericus filius quondam Rodolphi dicti Bever hereditariam paccionem 

unius sextarii siliginis quam dictus quondam Rodolphus (dg: solv Bever) 

Bever solvendam habuit hereditarie purificationis ex parte que ad 
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Theodericum dictum Bever spectabat in quodam orto sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto tot Belver ut dicebat supportavit Paulo filio 

quondam Theoderici de Dormalen promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et (dg: sui) dicti quondam Rodolphi et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Rodolphi deponere. Testes Goessuinus et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 261v 12 do 23-06-1390. 

Theodericus zvw Rodolphus Bever: 1 morgen land in Schijndel, achter de 

plaats gnd Linkendonk, tussen Theodericus van Hermalen enerzijds en 

Theodericus gnd Moelner anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

{niet afgewerkt contract5}. 

 

Theodericus filius quondam Rodolphi Bever unum iuger terre situm in 

parochia de Scijnle retro locum dictum Linkendonc inter hereditatem 

Theoderici (dg: Matheus soen) #de Hermalen# ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Moelner ex alio (dg: ut dicebat) tendens cum uno fine ad 

communem. 

 

BP 1178 f 261v 13 do 23-06-1390. 

Arnoldus van den Venne en Nijcholaus zvw Rutgherus die Moelner van Zonne 

beloofden aan Gerardus zvw Johannes die Rode van Os 22 Gelderse gulden 

minus 4½ plak, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1390) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

Arnoldus van den Venne et Nijcholaus filius quondam Rutgheri die Moelner 

de Zonne promiserunt Gerardo filio quondam Johannis die Rode de Os XXII 

Gelre gulden #minus quatuor et dimidia placke# seu valorem mediatim 

nativitatis Domini et mediatim pascce proxime futurum persolvendos. 

Testes Scilder et Jorden datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 261v 14 do 30-06-1390. 

Johannes van Tefelen zvw Johannes gnd Uden soen van Tefelen verkocht aan 

Henricus zvw Johannes die Hoesche en Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken 

1/3 deel in een huis en erf, eertijds van wijlen Henricus van Mierbeke, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, op de hoek van een straat die loopt van 

de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen die straat enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Tricht handschoenmaker anderzijds. Verkoper en 

Ghisbertus die Hoessche zvw Bernardus de Hoessche beloofden de lasten af te 

handelen, uitgezonderd 1/3 deel van de hertogencijns en 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 45 schelling geld, uit het gehele huis te betalen. De brief 

overhandigen aan Reijnerus. 

 

(dg: et duplicetur). 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 261v 17}. 

Johannes de Tefelen filius quondam Johannis dicti Uden soen de Tefelen 

terciam partem ad se spectantem in domo et area que fuerat quondam 

Henrici de Mierbeke sita in Busco in vico Hijnthamensi super conum 

cuiusdam vici tendentis a dicto vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch 

inter eundem vicum ex uno et inter hereditatem Johannis de Tricht 

cijrothecarii ex alio ut dicebat vendidit Henrico (dg: die) filio quondam 

Johannis die Hoesche et (dg: Petro de Waderle #Gerardo van Kessel) 

Reijnero Loesken# filio quondam Henrici Mudeken promittens #et cum eo X 

{BP 1178 f 261v 15 invoegen}# super #habita et habenda# omnia warandiam 

et obligationem deponere excepta tercia parte (dg: census censuum ex 

dicta) census domini ducis et (dg: here) tercia parte hereditarii census 

XLV solidorum monete ex dicta integra domo et area de jure solvendis. 

Testes Scilder et Goessuinus datum in crastino Pe Pauli. Tradetur littera 

                         
5 Voor afgewerkt contract, zie BP 1178 f 262r 01 do 23-06-1390. 
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Reijnero. 

 

BP 1178 f 261v 15 do 30-06-1390. 

{Invoegen in BP 1178 f 261v 14}. 

X. Ghisbertus die Hoessche filius quondam Bernardi de Hoessche. 

 

BP 1178 f 261v 16 do 30-06-1390. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus over een jaar (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Solvit. 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori (dg: he) centum Hollant gulden 

seu valorem (dg: ad) a Martini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 17 do 30-06-1390. 

Voornoemde Johannes verkoper en zijn broer Theodericus Rover van Oijen 

beloofden voornoemde Ghisbertus die Hoessche schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes venditor et Theodericus Rover de Oijen eius frater 

promiserunt #super habita et habenda# dictum Ghisbertum die Hoessche 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 261v 18 do 23-06-1390. 

Voornoemde Johannes van Tefelen beloofde, in aanwezigheid van de schepenen 

Goeswinus Steenwech en Jordanus zv Arnoldus Tielkini, in aanwezigheid van 

voornoemde Henricus des Hoesschen, en in afwezigheid van anderen, voornoemd 

contract na te komen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 261v 14}. 

Dictus Johannes de Tefelen promisit in presentia Goeswini Steenwech et 

Jordani filius Arnoldi Tielkini scabinorum in (dg: absentia dictorum 

venditorum) #presentia dicti Henrici des Hoesschen# et in absentia 

aliorum premissum contractum adimplere in vigilia nativitatis Johannis 

baptiste. 

 

1178 mf8 A 02 f. 262. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1390. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1390. 

 

BP 1178 f 262r 01 do 23-06-1390. 

Theodericus zvw Rodolphus Bever verkocht aan Gerardus zv Rutgherus van der 

Voert 1 morgen land in Schijndel, achter de plaats gnd Linkendonk, tussen 

Theodericus gnd Moelnere, Johannes van den Slike en kvw Johannes gnd Funsel 

enerzijds en Theodericus van Hermalen anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene steeg en met het andere eind aan Willelmus van der Hautart, 

belast met 1/3 deel van 2 oude groten. 

 

Theodericus filius quondam Rodolphi Bever unum iuger terre situm in 

parochia de Scijnle (dg: in) retro locum dictum Linkendonc [inter 

hereditatem] Theoderici [dicti] Moelnere et Johannis van den Slike et 

liberorum quondam Johannis dicti Funsel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van Hermalen ex alio tendens cum [uno fine] ad communem (dg: 

sug) stegam et cum reliquo ad hereditatem Willelmi van der Hautart ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio Rutgheri van der Voert 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

excepta tercia parte duorum grossorum antiquorum ex dicto iugero terre de 

jure solvenda. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 262r 02 do 23-06-1390. 

Johannes Otten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Otten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262r 03 do 23-06-1390. 

Jacobus van de Placke zvw Jacobus van den Placke beloofde aan Jacobus 

Scutter korenkoper 15 Hollandse gulden en 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

 

Jacobus van de Placke filius quondam Jacobi van den Placke promisit 

Jacobo Scutter emptori bladi XV Hollant gulden et (dg: unum et) unum et 

dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Jordus datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 262r 04 do 23-06-1390. 

Jordanus van der Teijnden verkocht aan Johannes die Ridder van Berkel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 3 bunder beemd gnd Desdonk, in Oirschot, in de herdgang 

van Straten, tussen Henricus die Smit enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jordanus van der Teijnden hereditarie vendidit Johanni die Ridder de 

Berkel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia) 

tribus bonariis prati (dg: sitis in parochia de Oerscot in loco) dictis 

Desdonc sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

hereditatem Henrici die Smit ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

dominorum fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 262r 05 do 23-06-1390. 

Hermannus Sweertveger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus (dg: s) Sweertveger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262r 06 do 23-06-1390. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde aan Henricus van den Put 19 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) 

te betalen, op straffe van 10. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit Henrico van den Put XIX 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos sub 

pena X. Testes Scilder #et Jordus# datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 262r 07 do 23-06-1390. 

Pontennier zvw Johannes Kepken droeg over aan zijn broer Johannes Kepken en 

aan Willelmus, Johannes en Rodolphus, kv voornoemde Johannes Kepken, een 

hofstad in Nuland, tussen Johannes gnd Ysvogel enerzijds en jkvr Mergardis 

begijn anderzijds, aan hem overgedragen door Rutgherus zvw Nijcholaus gnd 

Pels van Nuwelant. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Kepken. 

 

Pontennier filius quondam Johannis Kepken (dg: de Nuwelant) quoddam 

domistadium situm in parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis 

dicti Ysvogel ex uno et inter hereditatem domicelle Mergardis (dg: be) 

beghine ex alio supportatum sibi a Rutghero filio quondam Nijcholai dicti 

Pels de Nuwelant prout in litteris supportavit Johanni Kepken suo fratri 

et Willelmo Johanni et Rodolpho liberis eiusdem Johannis Kepken cum 

litteris et (verbeterd uit: j) jure promittens ratam servare et 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

19 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

#dicto# Johanni Kepken. 

 

BP 1178 f 262r 08 do 23-06-1390. 

Voornoemde Johannes Kepken en zijn kinderen Willelmus, Johannes en 

Rodolphus beloofden aan Pontennier zvw Johannes Kepken 30 Gelderse gulden 

of de waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390), 1/3 deel met Sint-Remigius over een jaar (zo 01-10-1391), en 1/3 

deel met Sint-Remigius over 2 jaar (di 01-10-1392). 

 

Dicti Johannes (dg: W) Kepken Willelmus Johannes et Rodolphus eius liberi 

promiserunt (dg: d) Pontennier filio quondam Johannis Kepken XXX Gelre 

gulden seu valorem pro una tercia parte Remigii proxime #futuro# pro 

secunda tercia parte a Remigii proxime futuro ultra annum et pro ultima 

tercia parte a Remigii proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262r 09 do 23-06-1390. 

(dg: Andreas zvw Henricus Lonijs soen). 

 

(dg: Andreas filius quondam Henrici Lonijs soen here). 

 

BP 1178 f 262r 10 do 23-06-1390. 

Petrus Ghiben soen van den Pettelaer en Gerardus zv Heijlwigis gnd Didden 

beloofden aan Cristianus bakker 46 Hollandse gulden of de waarde en 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis over 2 jaar te betalen en te leveren, en 

1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391). 

 

Petrus Ghiben soen van den Pettelaer #et# Gerardus filius Heijlwigis 

dicte Didden promiserunt Cristiano pistori XLVI Hollant gulden seu 

valorem atque unum #modium siliginis mensure de Busco# a nativitatis (dg: 

J) Domini proxime futuro ultra (dg: an) duos annos persolvendos atque 

unum modium siliginis mensure de Busco a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Goessuinus et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 262r 11 do 23-06-1390. 

De broers Andreas en Leonius, kv Henricus gnd Lonijs soen, en Petrus zvw 

Petrus gnd Berniers soen verkochten aan Paulus zvw Henricus Aelbrechts soen 

van Geffen bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Erp, 

tussen Johannes gnd Her Rovers soen enerzijds en Leonius zvw Petrus van 

Erpe anderzijds, (2) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Kerijs Akker, 

tussen Godefridus van Langvelt enerzijds en Henricus Lonijs soen 

anderzijds, (3) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, tussen 

Willelmus van Nuwelant enerzijds en Henricus Ghestken anderzijds, (4) een 

stuk land in Erp, beiderzijds tussen Willelmus Lucaes soen, (5) een stuk 

beemd, in Erp, ter plaatse gnd op Empeland, tussen Elizabeth Meus enerzijds 

en Leonius Snagel anderzijds, reeds belast met 40 schelling (dg: geld) 

gemeen paijment. 

 

Andreas (dg: filius quondam) #et Leonius fratres liberi# Henrici dicti 

Lonijs soen (dg: Leonius eius filius et Henr) Petrus filius quondam Petri 

dicti Berniers soen (dg: gener dicti Andree #dictorum fratrum#) 

hereditarie vendiderunt Paulo filio quondam Henrici (dg: Pouwels soen) 

Aelbrechts soen de Geffen pistori hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Erpe inter hereditatem 

Johannis (dg: H) dicti Her Rovers soen ex uno et inter hereditatem Leonii 

filii quondam Petri de Erpe ex alio item ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto Kerijs Acker inter hereditatem Godefridi de 
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Langvelt ex uno et inter hereditatem Henrici Lonijs soen ex alio item ex 

pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto op Heze inter 

hereditatem Willelmi de (dg: La) Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Gh) Ghestken ex alio item ex pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi Lucaes soen ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem item ex pecia prati sita in 

predicta parochia ad locum dictum op Empelant inter hereditatem Elizabeth 

Meus ex uno et inter hereditatem Leonii Snagel ex alio promiserunt 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censibus dominorum fundi) XL solidis (dg: monete here) communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 262r 12 do 23-06-1390. 

Voornoemde Andreas beloofde voornoemde Leonius en Petrus schadeloos te 

houden. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Andreas predictus promisit super omnia habita et habenda dictos Leonium 

et Petrum indempnes servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Petro. 

 

BP 1178 f 262r 13 do 23-06-1390. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Wael droeg over aan Theodericus van den Hoevel 

alle goederen, die aan Johannes van Loet verwer en zijn vrouw Heijlwigis 

dvw Johannes Zerijs wollenklerenwever, gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes Zerijs, en alle goederen, die aan voornoemde Johannes 

en Heijlwigis zullen komen na overlijden van Yda mv voornoemde Heijlwigis, 

aan voornoemde Ancelmus verkocht door voornoemde Johannes van Loet. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti Wael omnia et singula bona Johanni 

de Loet tinctori et Heijlwigi sue uxori filie quondam Johannis Zerijs 

textoris laneorum de morte dicti quondam Johannis Zerijs successione 

advoluta et bona omnia et singula dictis Johanni et Heijlwigi per mortem 

Yde matris dicte Heijlwigis successione advolvenda seu quovis modo 

competitura quocumque locorum consistentia sive sita vendita dicto 

Ancelmo a dicto Johanne de Loet (dg: ...) prout in litteris supportavit 

Theoderico van den Hoevel cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262r 14 za 25-06-1390. 

Johannes zvw mr Nicholaus van Gravia verkocht aan Jacobus van Deijperbeke 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een stuk land, gnd de Hogenakker, in Erp, ter plaatse gnd 

Hackenen, beiderzijds tussen ?Arnoldus zvw voornoemde mr Nicholaus. 

 

Johannes filius quondam magistri Nicholai de Gravia hereditarie vendidit 

Jacobo de Deijperbeke hereditarium censum unius aude scilt vel valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre dicta den Hogenacker 

sita in parochia de Erpe ad locum dictum Hackenen inter 

hereditatem ?Arnoldi filii dicti quondam magistri #Nicholai# ex utroque 

latere ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Penu et Jorden datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1178 f 262r 15 do 23-06-1390. 

Goessuinus Willems soen van Alem beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Neven 

van Druenen en Godefridus Engbrechs soen in de toekomst te onderhouden (1) 

de dijken, behorend bij erfgoederen van voornoemde Arnoldus en Godefridus, 

in Maren, ter plaatse gnd Delen, naast mr Wolphardus, (2) 8 vadem maasdijk, 

in Alem, tussen de dijk van de abt van ....... ....... enerzijds en de dijk 
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van kvw Falco van Maren anderzijds, (3) 4 vadem dijk, ter plaatse gnd die 

Lake, tussen de dijk van Jacobus Judas enerzijds en de dijk van Philippus 

Judas anderzijds, (4) 1 {f.262v} vadem, tussen de dijk van Johannes van 

Eijndoven enerzijds en de dijk van Willelmus van Loen anderzijds, (5) 10½ 

vadem dijk, met een erfgoed gnd die Zandweide dat daarbij hoort, in Maren, 

aan weerszijden tussen de dijk van voornoemde Goessuinus Willems soen, (6) 

4 vadem dijk, in Alem, tussen de dijk van Reijmboldus Aben soen enerzijds 

en de dijk van Metta gnd des Becker anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Godefridus. 

 

Goessuinus Willems soen de Alem promisit super omnia bona #habita et 

habenda# Arnoldo filio quondam Arnoldi Neven de Druenen #et Godefrido 

Engbrechs soen# quod ipse aggeres infrascriptos [spectantes] ad 

hereditates dictorum Arnoldi #et Godefridi# sitas in parochia de !Maren 

in loco dicto (dg: Dele) Delen contigue iuxta hereditatem magistri 

Wolphardi ....... ....... octo mensuras dictas vadem aggeris Mose sitas 

in !dicta parochia de !Alem inter (dg: h) aggerem abbatis sancti ....... 

....... et inter aggerem liberorum quondam (dg: Fac) Falconis de Maren 

atque quatuor mensuras aggeris sitas in dicta parochia in loco dicto die 

Lake inter aggerem Jacobi Judas et inter aggerem Philippi Judas item (dg: 

unam mensuram) #unam# mensuram 

 

1178 mf8 A 03 f. 262v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1390. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1390. 

 Sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1390. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 

 

BP 1178 f 262v 01 do 23-06-1390. 

dictam vadem sitam inter aggerem Johannis de Eijndoven (dg: et) et inter 

aggerem Willelmi de Loen item decem et dimidiam mensuras aggeris cum 

hereditate dicta die Zandweijde ad eas spectante sita in parochia de 

Maren inter aggerem dicti Goessuini Willems soen ab utroque latere item 

IIII mensuras aggeris sitas in parochia de Alem inter aggerem Reijmboldi 

Aben soen (dg: ..) et inter aggerem (dg: ....) Mette dicte des Becker ut 

dicebat in (dg: omni) bona disposicione tenebit et conservabit quod dicto 

Arnoldo #et Godefrido# nec suis hereditatibus nullum dampnum exinde 

eveniat in futurum. Testes Penu et Jordanus datum in vigilia nativitatis 

Johannis. Tradetur littera dicto Godefrido. 

 

BP 1178 f 262v 02 do 23-06-1390. 

Voornoemde Goessuinus Willems soen. 

 

Dictus Goessuinus Willems soen. 

 

BP 1178 f 262v 03 za 25-06-1390. 

Elizabeth wv Emondus gnd Loijt droeg over aan haar zoon Lambertus haar 

vruchtgebruik in een stuk beemd van wijlen voornoemde Emondus, in Boxtel, 

in Liemde, ter plaatse gnd Zanendonk, ter plaatse gnd Bemerken, tussen 

wijlen hr Sijmon van de Broek priester enerzijds en kvw Arnoldus Loijt 

anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes van den Camp. 

 

Elizabeth relicta quondam Emondi dicti Loijt cum tutore suum usufructum 

sibi competentem (dg: in medietate que Lamberto filio dictorum Elizabeth 

et quondam Emondi de morte dicti quondam Emondi sui patris successione 

est advoluta et post mortem dicte Elizabeth sue matris successione 

advolvetur in et in pecia prati prato) #in pecia prati# dicti quondam 

Emondi sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco 

dicto Zanendonc #in loco dicto (dg: .......# inter hereditatem Wautgheri 

de Casteren ex uno et inter hereditatem liberorum) Bemerken inter 

hereditatem #quondam# domini Sijmonis de Palude presbitri ex uno et inter 
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hereditatem liberorum quondam Arnoldi Loijt ex alio ut dicebat 

supportavit Lamberto suo filio promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum in 

crastino nativitatis Johannis. Tradetur littera Johanni van den Camp. 

 

BP 1178 f 262v 04 za 25-06-1390. 

Voornoemde Lambertus verkocht voornoemd stuk beemd aan Johannes van den 

Camp en beloofde, samen met zijn voornoemde moeder Elizabeth, lasten af te 

handelen, uitgezonderd 4 penningen grondcijns. 

 

Quo facto dictus Lambertus dictam peciam prati vendidit Johanni van den 

Camp promittens #et# cum eo dicta Elizabeth eius mater cum tutore super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis census domini fundi (dg: ex pe) exinde solvendis. Testes Scilder 

et Goeswinus datum sabbato post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 262v 05 za 25-06-1390. 

Johannes zvw Johannes van den Camp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis van den Camp prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262v 06 za 25-06-1390. 

Johannes van den Audenhuze verkocht aan Theodericus gnd die Becker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd dat Brekelen, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Gunterslaar, tussen Jacobus van Guntterslaer enerzijds en 

Petrus Henten soen anderzijds, (2) de helft aan verkoper behorend in een 

stuk beemd gnd die Zoerhof, in Sint-Oedenrode, ter voornoemde plaatse 

Gunterslaar, tussen kvw Andreas Roefs enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, de onderpanden reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes van den (dg: Auden) #Auden#huze hereditarie vendidit Theoderico 

dicto #die# Becker hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et supra (dg:”Buscum) 

#dictas hereditates tradendam# tradendam ex pecia terre dicta dat 

Brekelen sita in parochia de Oerscot in loco dicto Guntterslaer inter 

hereditatem (dg: domini Joh) Jacobi de Guntterslaer ex uno et inter 

hereditatem Petri Henten soen ex alio atque ex (dg: pe) medietate ad 

dictum venditorem in pecia prati dicta die Zoerhof sita in (dg: p loco 

dicto) parochia de (dg: ..) Rode in dicto loco Gunterlaer vocato inter 

hereditatem liberorum quondam Andree Roefs ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. 

Testes Scilder et Goeswinus datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 262v 07 za 25-06-1390. 

Johannes Reijmbrants beloofde aan Hermannus Coenen 53 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Reijmbrants promisit Hermanno Coenen LIII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 262v 08 ±za 25-06-1390. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne: een hofstad en tuin van de goederen gnd 

ter Vloet, in Deurne, met gebouwen, en een stuk erfgoed gnd die Kalverhof, 

naast de hofstad gelegen, tussen {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne domistadium #et ortum# 

bonorum dictorum ter Vloet sitorum in parochia de Doerne cum edificiis 
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(dg: et lig) dicti domistadii et peciam hereditatis dictam (dg: dat) 

#die# Kalverhof dicto domistadio adiacentis sitas inter here. 

 

BP 1178 f 262v 09 ma 27-06-1390. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne zvw hr Ghevardus van Doerne ridder gaf 

uit aan Johannes van Bruheze de goederen, gnd ter Vloet, van wijlen 

voornoemde hr Ghevardus, in Deurne, met gebouwen, visrecht en toebehoren, 

zoals ze behoorden aan wijlen voornoemde hr Ghevardus van Doerne ridder, 

met cijnzen die erop worden betaald, uitgezonderd voor eerstgenoemde 

Ghevardus, (1) het visrecht vanaf de gemene brug aldaar tot aan de plaats 

gnd aan dat Hage Einde, boven, richting de plaats gnd die Pedel, (2) de 

helft van een akker, 8 bunder minus 100 roeden groot, aldaar, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van Doerne anderzijds, (3) een beemd, gnd 

Nieuwebeemd, aldaar, tussen Arnoldus van Bruheze enerzijds en het gemene 

water anderzijds, (4) de watermolen van wijlen voornoemde hr Ghevardus, 

aldaar; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) een n-erfpacht 

van 20 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren. Johannes mag het hout zagen en verwijderen en houten gebouwen 

verwijderen, die op de goederen staan. Ghevardus mag altijd aarde afgraven 

van voornoemde erfgoederen, voor de dijken van de watermolen van voornoemde 

Ghevardus. Ghevardus zal nimmer schade veroorzaken aan de erfgoederen van 

Johannes met het water van de watermolen, tussen de dag van Sint-Gertrudis 

tot aan Allerheiligen (van 17 maart tot 1 november). 

 

Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne #filius quondam domini 

Ghevardi de (dg: -n) Doerne militis# bona dicta (dg: d) ter Vloet dicti 

quondam #domini# Ghevardi sita in parochia de Doerne cum suis edificiis 

et piscariis et attinentiis singulis et universis quocumque locorum tam 

in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

(dg: ut dicebat) prout #ad# dictum (dg: -os) quondam #(dg: dic) dominum# 

Ghevardum (dg: -s) de Doerne militem spectare consueverunt (dg: et di) 

idem quondam dominus Ghevardus in eisdem decessit #simul cum censibus 

supra dicta bona de jure solvendis# excepta tamen et reservata primodicto 

Ghevardo piscaria tendente a communi ponte consistente ibidem ad locum 

dictum aen dat Hage Eijnde (dg: ulterius) superius versus locum dictum 

die Pedel atque (dg: p) medietate cuiusdam agri (dg: siti ib) octo 

bonaria minus centum virgatis continentis siti ibidem inter communem 

plateam #ex uno# et inter hereditatem Johannis de Doerne ex alio et 
?eciam sibi reservato (dg: parte) quodam prato dicto Nuwebeemt sito 

ibidem (dg: .. inter) inter hereditatem Arnoldi de Bruheze ex uno et 

inter communem (dg: p) aquam ex alio #et reservato sibi molendino 

aquatili cum suis attinentiis dicti quondam domini Ghevardi ibidem sito# 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de Bruheze ab eodem 

hereditarie possidenda pro censibus dominorum fundi exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione XX modiorum siliginis mensure 

de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dicta 

(dg: p) bona tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Johannes libere valebit #!edificia# ligna 

consistentia et crescenda #pro tempore# supra dicta bona cum suis 

attinentiis (dg: ad) secare et amovere (dg: ad eius li) dummodo sibi 

placuerit sine quavis contradictione item quod primodictus (dg: J) 

Ghevardus perpetue poterit effodere et accipere #ad minus dampnum# terras 

(dg: supra) in et #supra# hereditates ad dicta bona spectantes ad 

aggerandum et conficiendum aggeres ad molendinum aquatile predicti 

Ghevardi spectantes item quod primodictus Ghevardus nunquam faciet (dg: 

di) dicto Johanni dampnum cum aquis dicti molendini aquatilis inter (dg: 

festum) a die beate Gertrudis usque ad festum omnium sanctorum quolibet 

anno futuro ut dictus Ghevardus super omnia promisit. Testes Spanct et 

Goessuinus datum (dg: su) secunda post nativitatis Johannis. 
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BP 1178 f 262v 10 ma 27-06-1390. 

Johannes uter Hage beloofde aan Arnoldus van Beke nz, tbv hem en hr 

Johannes van Dungen, 9¾ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Johannes uter Hage promisit Arnoldo de Beke filio naturali ad opus sui et 

ad opus domini Johannis de Dungen #seu alterius# decem Gelres gulden 

minus una quarta parte unius Gelres gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 262v 11 ma 27-06-1390. 

De broers Ghevardus en Arnoldus, kvw Willelmus van Doerne, gaven uit aan 

Johannes van Bruheze een hoeve gnd Arts Vos Oude Goed, in Deurne, naast de 

oliemolen, tussen beemden gnd die Strijpt enerzijds en de gemeint richting 

Pedel anderzijds, met alle beemden, weiden, akkers en ander toebehoren, 

zoals wijlen voornoemde Willelmus van Doerne daarin was overleden; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een n-erfcijns van ½ oude groot Tournoois, (2) 

een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de hoeve 

te leveren, voor 2/3 deel aan voornoemde Ghevardus en voor 1/3 deel aan 

voornoemde Arnoldus. De brief overhandigen. 

 

Ghevardus et Arnoldus fratres liberi quondam Willelmi de Doerne quendam 

mansum dictum Arts Vos Auden Goet situm in parochia de !parochia de 

Doerne iuxta molendinum olei inter (dg: hereditatem) prata dicta die 

Strijpt ex uno et inter communitatem versus Pedel ex alio cum (dg: suis 

attinentiis universis atque duas pecias terre) simul cum omnibus terris 

pratis pascuis et (dg: cum duabus) agris et ceteris attinentiis dicti 

mansi universis quocumque sitis prout dictus quondam Willelmus de Doerne 

in eisdem decessit (dg: d) ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

Johanni de Bruheze (dg: ad here) ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu dimidii grossi Turonensis antiqui et pro hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicto Ghevardo 

pro duabus terciis partibus et dicto Arnoldo pro tercia parte a dicto 

Johanne hereditarie purificationis et supra dictum mansum tradenda ex 

premissis promittentes super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Et traditur. 

 

BP 1178 f 262v 12 ma 27-06-1390. 

Zerisius Stevens soen beloofde aan Arnoldus van Beke nz etc, tbv hem en hr 

Johannes van Dongen, 9¾ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Zerisius Stevens soen promisit Arnoldo de Beke filio naturali etc ad opus 

sui et ad opus domini Johannis #seu alterius# de Dongen decem Gelre 

gulden minus quarta parte unius quarta parte unius Gelre gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 A 04 f. 263. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 263r 01 ma 27-06-1390. 

De broers Johannes van Os en Theodericus Nobel, kv Hugo gnd Swartoge, 

verkochten aan Hermannus Roggen 4 hont land, achter Empel, naast de plaats 

gnd Roeselmans Laren, tussen de jonker van Meerwijk enerzijds en voornoemde 

Hermannus Roggen anderzijds. 

 

Johannes de Os et Theodericus Nobel fratres liberi (dg: quond) Hugonis 

dicti Swartoge quatuor hont terre sita in jurisdictione de (dg: Merewijc 

M) retro Empel iuxta (dg: he) locum dictum Roeselmans Laren inter 

hereditatem domicelli (dg: de Joh) de Meerwijc ex uno et inter 
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hereditatem Hermanni [Rog] (dg: gen) gen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Hermanno Roggen promittentes super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

[omni] aggere et censu libera. Testes Spanct et Goess datum secunda post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 263r 02 do 30-06-1390. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes Scilder et Goess datum 

in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 263r 03 do 30-06-1390. 

Johannes Reijmbrant en Nijcholaus Reijmbrant beloofden aan Andreas Mol 100 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Reijmbrant et Nijcholaus Reijmbrant promiserunt Andree Mol 

centum Gelre gulden seu valorem (dg: s) ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Goess et Jorden testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 04 do 30-06-1390. 

Gerardus van Brede verkocht aan Theodericus van Verle een lijfrente van 18 

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

Jan, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van wijlen Matheus Posteel enerzijds en erfgoed van Bernierus 

Andries soen anderzijds, reeds belast met 1 oude groot en een b-erfcijns 

van 30 schelling voornoemd geld. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Gerardus de Brede legitime vendidit Theoderico de Verle vitalem pensionem 

XVIII librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et 

non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem quondam 

Mathei Posteel ex uno et inter hereditatem Bernieri Andreis soen ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et hereditario censu 

XXX solidorum dicte monete exinde solvendis et sufficientem et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 263r 05 do 30-06-1390. 

Jacobus gnd van Berze alias gnd van der Horst verklaarde ontvangen te 

hebben van Theodericus zv Petrus Tielkens soen en Walterus Stappart de 

achterstallige termijnen van de afgelopen 2 jaar en van de jaren daarvoor, 

van een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Oerle, die hij met Lichtmis 

in Oerle beurt, gaande uit goederen van wijlen Henricus Hake, in Oerle, ter 

plaatse gnd Kerkoerle, welke pacht voornoemde Jacobus gekocht had van 

Willelmus zvw Lucas van Erpe en zijn kinderen Lucas, Elizabeth en Jutta. 

 

+. 

Jacobus dictus de Berze alias dictus van der Horst palam recognovit sibi 

fore satisfactum (dg: ab) per Theodericum filium #Petri# Tielkens soen et 

Walterum Stappart ab (dg: omnibus) arrestadiis (dg: sibi deficientibus a 

quocumque temp) #de duobus annis proxime preteritis# que sibi deficiebant 

de hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de Oerle quam 

ipse solvendam habet hereditarie purificationis et in Oerle tradendam ex 

bonis quondam Henrici Hake sitis in parochia de Oerle in loco dicto 

Kercoerle atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis #+ 

{BP 1178 f 263r 06 invoegen}# ut dicebat insuper dictus Jacobus palam 

recognovit sibi omnia arrestadia (dg: -s sibi) que sibi deficiebant a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione dicte 
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paccionis fore persoluta salva dicto Jacobo sua paccione predicta. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 06 do 30-06-1390. 

{Invoegen in BP 1178 f 263r 05}. 

+ et quam paccionem dictus Jacobus erga Willelmum filium quondam Luce de 

Erpe Lucam Elizabeth et Juttam eius liberos emendo acquisiverat prout in 

litteris. 

 

BP 1178 f 263r 07 do 30-06-1390. 

Raso van Aken zv Henricus van Aken beloofde aan Godefridus van Gheldorp zv 

Philippus 50 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1391) te betalen. 

 

Raso de Aken filius Henrici de Aken promisit Godefrido (dg: filio 

quondam) de Gheldorp filio Philippi L Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 08 do 30-06-1390. 

Godefridus Punder verkocht aan Theodericus Vette een lijfrente van 16 pond 

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

gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed 

van Arnoldus Mathijs enerzijds en erfgoed van Jacobus Meelman anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 3 pond 8 schelling 

oude pecunia, en een b-erfcijns van 34 schelling gemeen paijment. De brief 

overhandigen aan Gerardus van Breda. 

 

Godefridus Punder (dg: here) legitime vendidit Theoderico Vette vitalem 

pensionem XVI librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra annum mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area dicti venditoris sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem 

Arnoldi Mathijs ex uno et inter hereditatem Jacobi Meelman ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

deponere exceptis (dg: tribus) censu domini ducis et hereditario censu 

trium librarum et octo solidorum antique pecunie et hereditario censu 

XXXIIII solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

Tradetur littera Gerardo de Breda. 

 

BP 1178 f 263r 09 do 30-06-1390. 

Leonius en Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, Johannes zvw voornoemde 

Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen ev Katherina dvw voornoemde 

Godefridus gaven uit aan Gerardus Roelen soen 2/3 deel van de helft van een 

beemd, gnd die Hoelaarse Beemd, gelegen deels in Herlaar en deels onder de 

vrijdom van Den Bosch, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk enerzijds en 

voornoemde Gerardus Roelen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Leonius et Theoderica liberi quondam Godefridi de Erpe #cum tutore# et 

Johannes filius quondam eiusdem Godefridi de Erpe et Johannes de 

Dommellen maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie dicti quondam Godefridi (dg: q medietatem) #duas tercias partes 

medietatis ad se spectantes# cuiusdam prati dicti die Hoelaerssche Beemt 

siti (dg: in parochia) partim in territorio de Herlaer et partim infra 

libertatem oppidi de Busco inter hereditatem dictam des Gasthuus Donc ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditarium censum dicto Gerardo Roelen soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu XII librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis ex predictis 
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promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Spanct et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 10 do 30-06-1390. 

(dg: Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes zv Godefridus van 

Erpe 60 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen). 

 

(dg: Dictus Gerardus promisit dicto Johanni filio Godefridi de Erpe LX 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra). 

 

BP 1178 f 263r 11 do 30-06-1390. 

Voornoemde Leonius en Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, Johannes zvw 

voornoemde Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen ev Katherina dvw 

voornoemde Godefridus gaven 1/3 deel van voornoemde helft van voornoemde 

beemd uit aan Willelmus zvw Henricus van den Hoernic; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 6 pond geld, 

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

 

Dicti Leonius Theoderica cum tutore Johannes et Johannes ut supra unam 

terciam partem dicte medietatis ad se spectantem prati predicti dederunt 

ad hereditarium censum (dg: he) Willelmo filii! quondam Henrici van den 

Hoernic ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu sex librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 12 do 30-06-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes zvw Godefridus van 

Erpe 30 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit #dicto# Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

XXX Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 263r 13 do 30-06-1390. 

(dg: Luijtgardis wv Johannes Spijerinc van Dijnter en haar kinderen 

Theodericus en Arnoldus). 

 

(dg: Luijtgardis relicta quondam Johannis Spijerinc de Dijnter cum tutore 

Theodericus et Arnoldus eius liberi). 

 

BP 1178 f 263r 14 ma 27-06-1390. 

Johannes van Bruheze droeg over aan Johannes die Yoede 300 oude schilden, 

aan hem beloofd6 door Johannes zvw Danijel en zijn medeschuldenaren. 

 

Johannes de Bruheze CCC aude scilde !promissos sibi a Johanne filio 

quondam Danijelis et sui condebitores primodicto Johanni !promiserant 

prout in litteris ut dicebat supportavit Johanni die Yoede. Testes datum 

Spanct et Goess datum secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 263r 15 ma 27-06-1390. 

Wellinus zvw Lucas van Erpe beloofde aan zijn broer Johannes van Erpe een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft, behorend aan voornoemde Wellinus, in goederen 

gnd te Bubnagel, in Sint-Oedenrode. 

 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 148r 06 zo 17-04-1390, belofte op 25-07-1390 300 oude 

schilden te betalen. 
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Wellinus filius quondam Luce de Erpe promisit se daturum et soluturum 

Johanni (dg: suo) de Erpe suo fratri hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Rode hereditarie purificationis (dg: et in) 

ex medietate ad dictum Wellinum spectante in bonis dictis te Bubnagel 

sitis in parochia de Rode sancte Ode et ex attinentiis dicte medietatis 

dictorum bonorum universis quocumque sitis promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263r 16 ma 27-06-1390. 

Hermannus Eijcman vernaderde een b-erfpacht van 2 mud rogge, aan Arnoldus 

Aijken van Lijedorp verkocht door Hubertus! en droeg weer over 

 

Nota. (dg: Solvit totum). 

Hermannus Eijcman prebuit et reportavit hereditariam paccionem II 

modiorum siliginis (dg: mensure de Lijedor) venditam Arnoldo Aijken de 

Lijedorp a Huberto! prout in litteris et reportavit. Testes Spanct et 

Goess et Jordus datum supra s. 

 

BP 1178 f 263r 17 ma 27-06-1390. 

Ghibo zvw Ghibo zvw Ghibo Hadewigen soen deed tbv Godefridus van Uden zvw 

Arnoldus Palken soen afstand van een huis en erf van wijlen zijn 

grootvader, Henricus Campen, in Den Bosch, aan de plaats gnd Huls, tussen 

erfgoed van wijlen Philippus van Beke enerzijds en erfgoed van Egidius 

Zecker anderzijds. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis filii quondam Ghibonis Hadewigen soen super 

domo et area quondam Henrici Campen sui avi sita in Busco [ad] locum 

dictum Huls inter hereditatem quondam Philippi de Beke ex uno et inter 

hereditatem Egidii Zecker ex alio ad opus Godefridi de Uden filii quondam 

Arnoldi Palken soen renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goess et Gestel datum supra. 

 

1178 mf8 A 05 f. 263v. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 

 anno nonagesimo mensis junii die vicesima septima: 

   maandag 27-06-1390. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 263v 01 ma 27-06-1390. 

Godefridus zvw Ghibo zvw Ghibo Hadewigen droeg over aan Henricus Hadewigen 

brouwer zijn deel in een huis en erf van voornoemde wijlen Ghibo Hadewigen, 

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen wijlen Rodolphus van Duer bakker 

enerzijds en Ghiselbertus Vullinc anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Ghibonis filii quondam Ghibonis Hadewigen (dg: 

super) #totam partem et jus sibi competentes in# domo et area dicti 

quondam Ghibonis Hadewigen sita in Busco in vico dicto (dg: ...) 

Colperstraet inter hereditatem quondam Rodolphi de Duer pistoris ex uno 

et inter hereditatem Ghiselberti (dg: W) Vullinc ex alio (dg: et super) 

supportavit Henrico Hadewigen braxatori promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Goess et Gestel datum secunda 

post nativitatis (dg: Joh) Johannis. 

 

BP 1178 f 263v 02 ma 27-06-1390. 

Godescalcus van Hijntam verkocht aan Johannes Coman van Helmont een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een 

huis7 en erf van verkoper in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van 

Petrus Deijnen enerzijds en erfgoed van wijlen Martinus van Pijpengael 

                         
7 Zie → BP 1179 p 278v 08 ma 24-07-1391, verkoop van een erfcijns van 30 

schelling uit waarschijnlijk dit huis. 
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anderzijds, reeds belast met 11 pond voornoemd geld b-erfcijns. De brief 

aan hem overhandigen of aan Johannes van der Donc. 

 

Godescalcus de Hijntam hereditarie vendidit Johanni (dg: Coman d) Coman 

de Helmont hereditarium censum (dg: XL) quinquaginta solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo pasce ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Petri Deijnen ex uno et 

inter hereditatem quondam Martini de Pijpengael ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: here) XI libris hereditarii census dicte monete exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

Johanni van der Donc. 

 

BP 1178 f 263v 03 ma 27-06-1390. 

Johannes Kepken van Nuwelant en zijn kinderen Willelmus en Rodolphus 

beloofden aan Arnoldus van Beke nz etc, tbv hem en hr Johannes van Donghen, 

45 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1391) te betalen. 

 

Johannes Kepken de Nuwelant Willelmus Rodolphus eius liberi promiserunt 

Arnoldo de Beke filio naturali etc ad opus sui et ad opus domini Johannis 

de Donghen seu alterius eorum XLV Hollant gulden (dg: seu valor) ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263v 04 ma 27-06-1390. 

Henricus zvw Rodolphus van der Hazeldonc verkocht aan Willelmus zv 

Willelmus gnd Rademaker van Best 1/5 deel, in een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, die zijn tante Luijtgardis gnd Bauderics in haar testament vermaakt 

had aan kvw voornoemde Rodolphus. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi van der Hazeldonc unam quintam partem ad 

se spectantem in hereditaria paccione trium modiorum siliginis quam 

paccionem Luijtgardis (dg: re) dicta Bauderics sua matertera (dg: dicto 

Henrico a) liberis dicti quondam Rodolphi in suo testamento legaverat ut 

dicebat (dg: supportavit) vendidit Willelmo filio (dg: f) Willelmi dicti 

Rademaker de Best promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263v 05 ma 27-06-1390. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Godescalcus van Hijntam en Johannes Coman van Helmont. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Godescalco de Hijntam Johanne Coman de Helmont testibus datum anno 

nonagesimo mensis (dg: junii) junii die vicesima septima hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 263v 06 ma 27-06-1390. 

Lambertus van Hoesden en hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en 

Keerberch en hr Theodericus Rover ridders beloofden aan Willelmus van de 

Ghele 13 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1391) te betalen. 

 

Lambertus de Hoesden dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de 

Keerberch et dominus Theodericus Rover milites promiserunt Willelmo de 

Ghele XIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 263v 07 ma 27-06-1390. 

Johannes zv Denkinus van den Huijsberge droeg over aan zijn zoon Lambertus, 

tbv hem en Denkinus, Johannes, Katherina, Aleijdis, Batha en Diedeldis, 
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kinderen van eerstgenoemde Johannes, het vruchtgebruik in een huis8 en erf, 

twee kamers met ondergrond en boomgaard, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Bodo zvw Ghiso Timmerman enerzijds en poort en 

weg van Henricus Roempot anderzijds, hiervan gereserveerd voor Mathijas 

Mutsart een erfgoed, voor 22 voet en achter 23½ voet breed, richting 

erfgoed van voornoemde Bodo, aan hem verkocht door Johannes gnd Heijnmans 

soen. 

 

Johannes filius Denkini van den Huijsberge suum usufructum sibi 

competentem #in domo et area et# in duabus cameris cum earum fundis cum 

quodam pomerio sitis in Busco ad locum dictum (dg: Bued) Buerde inter 

hereditatem Bodonis filii quondam Ghisonis carpentarii ex uno et inter 

portam et viam Henrici Roempot ex alio salva tamen et reservata Mathije 

Mutsart a premissis quadam hereditate viginti duas pedatas ante et 

viginti tres (dg: pedatas) et dimidiam pedatas retro in latitudine 

continente versus hereditatem dicti Bodonis sita venditis sibi a Johanne 

dicto Heijnmans soen prout in litteris supportavit Lamberto suo filio ad 

opus sui et ad opus (dg: Katherine) Denkini (dg: J) Johannis Katherine 

Aleijdi Bathe Diedeldis (dg: s) liberorum primodicti Johannis promittens 

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

 

BP 1178 f 263v 08 do 30-06-1390. 

Denkinus, Johannes, Katherina en Diedeldis, kv voornoemde Johannes zv 

Denkinus van den Huusberge, en Andreas zvw Wouterus Bijekens soen ev Batha 

dv voornoemde Johannes zv Denkinus verkochten aan Lambertus zv voornoemde 

Johannes zvw Denkinus (1) 5/7 deel, aan hen behorend, (2) de helft, aan 

voornoemde Andreas behorend, in 1/7 deel dat behoorde aan Aleijdis dv 

voornoemde Johannes zv Denkinus, in voornoemde goederen. 

 

Denkinus (dg: Ka) Johannes Katherina Diedeldis liberi dicti Johannis 

filii Denkini van den Huusberge cum tutore (dg: Rutgherus) Andreas filius 

quondam Wouteri Bijekens soen maritus et tutor Bathe sue uxoris filie 

dicti Johannis filii Denkini !quinque septimas partes ad se spectantes et 
!medietatem (dg: unius sexte et medietatem) ad dictum Andream spectantem 

in una septima parte que spectabat ad Aleijdem filiam dicti Johannis 

filii Denkini in premissis vendiderunt Lamberto filio dicti Johannis 

filii quondam Denkini supportaverunt cum litteris et (dg: jure pro) aliis 

et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum (dg: q) in crastino Pe 

Pau. 

 

BP 1178 f 263v 09 ma 27-06-1390. 

Henricus die Bever en Petrus Emonts soen verklaarden dat Johannes en 

Walterus Spijerinc, kvw Theodericus van Ghemert, buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten geweest waren van hun moeder jkvr Sophia wv 

voornoemde Theodericus, gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

(dg: He) Nos Spanct et (dg: Goess Jordanus) et Gestel et (dg: Joh) Jordus 

scabini (dg: d) notum facimus quod constituti coram nobis Henricus die 

Bever et Petrus Emonts soen deposuerunt quod Johannes (dg: filius) et 

Walterus Spijerinc liberi quondam (dg: v) Theoderici de Ghemert (dg: q) 

fuerant extra domum convictum et expensas domicelle Sophie eorum (dg: f) 

matris relicte dicti quondam Theoderici ad spacium sex septimanarum et 

trium dierum et amplius. Datum (dg: supra) secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

                         
8 Zie → BP 1179 p 327r 06 do 25-01-1392, verkoop van het huis, erf en tuin 

door Lambertus zv Johannes zvw Denkinus van den Huusberge. Het huis, erf en 

tuin waren aan Johannes zvw Denkinus van den Huusberge verkocht door 

Johannes gnd Heijmans soen. 
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BP 1178 f 263v 10 ma 27-06-1390. 

Jkvr Sophia wv Theodericus van Ghemert droeg, in het kader van emancipatie, 

over aan haar kinderen Johannes en Walterus Spijerinc erfgoederen van 

wijlen Johannes van Ghemert de oudere, in Gemert, die jkvr Margareta van 

Meer wv voornoemde Johannes van Ghemert in vruchtgebruik had. 

 

Domicella Sophia relicta quondam Theoderici de Ghemert cum tutore (dg: 

qu) quasdam hereditates (dg: sitas in) quondam Johannis de Ghemert 

senioris sitas in jurisdictione de Ghemert et in! quas (verbeterd uit: 

quibus) hereditatibus! domicella Margareta de Meer relicta dicti quondam 

Johannis de Ghemert sub suo usufructu possidere consuevit ut dicebat 

supportavit Johanni et Waltero Spijerinc suis liberis modo vero 

emancipationis promittens cum tutore ratam servare. Testes Spanct Goess 

et (dg: Gestel) #Jordus# datum supra. 

 

BP 1178 f 263v 11 ma 27-06-1390. 

Goeswinus Steenwech? deed afstand van deze goederen. 

 

Quo fato Goeswinus Steenwinus! (dg: ste) super premissis et jure ad opus 

dictorum fratrum renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 263v 12 ma 27-06-1390. 

Emondus zv Johannes van Dijnter beloofde aan Arnoldus van Beke nz, tbv hem 

en hr Johannes van Dunghen, 11½ Hollandse gulden met Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1391) te betalen. 

 

Emondus filius Johannis de Dijnter promisit (dg: Zi) Arnoldo de Beke 

filio naturali ad opus sui et ad opus domini Johannis de Dunghen seu ad 

opus alterius eorum XI et dimidium Hollant gulden ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 263v 13 ma 27-06-1390. 

Theodericus Rover zv hr Emondus, Willelmus Coptiten en Zibertus van Hoculem 

verklaarden dat Ghisbertus zv Jacobus van Hedel buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten is geweest van voornoemde Jacobus gedurende 6 

weken 3 dagen. 

 

Nos Gestel et Jordus notum facimus quod constituti coram nobis 

Theodericus Rover filius domini Emondi Willelmus #Coptiten# et Zibertus 

de Hoculem deposuerunt quod Ghisbertus filius Jacobi de Hedel fuit extra 

domum convictum et expensas dicti Jacobi per spacium sex septimanarum et 

trium dierum proxime (dg: futurorum) preteritorum. Datum supra. 

 

1178 mf8 A 06 f. 264. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 

 in festo Petri et Pauli: woensdag 29-06-1390. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1390. 

 

BP 1178 f 264r 01 ma 27-06-1390. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Walterus zvw Hermannus van den 

Hulzelaer een b-erfcijns van 25 schelling geld, die voornoemde Walterus met 

Allerheiligen betaalde aan voornoemde wijlen Godefridus, gaande uit 3 

stukken land, in Veghel, ter plaatse gnd in de Kolken. 

 

Solvit. 

Leonius filius quondam (dg: Petri) #Godefridi# de Erpe hereditarium 

censum XXV solidorum monete quem Walterus filius quondam Hermanni van den 

Hulzelaer dicto quondam Godefrido solvere consuevit hereditarie omnium 

sanctorum ex tribus peciis terre sitis in parochia de Vechel in loco 

dicto (dg: op) #in# den Kolken ut dicebat vendidit dicto Waltero 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Godefridi et quorumcumque heredum (dg: 

heredum) dicti quondam Godefridi deponere. Testes Spanct et ....... datum 

(dg: supra) secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 264r 02 ma 27-06-1390. 

Leonius en Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen 

ev Katherina dvw voornoemde Godefridus deden tbv Willelmus van Ouden 

afstand van (1) 2 morgen land van wijlen voornoemde Godefridus, in Oss, ter 

plaatse gnd in Osserbroek, (2) 3 morgen land van wijlen voornoemde 

Godefridus, in Geffen, ter plaatse gnd in Geffenre Vrede, welke 5 morgen 

waren van wijlen hr Godefridus van Os ridder. Johannes zvw voornoemde 

Godefridus van Erpe beloofde dat Godefridus zvw voornoemde Godefridus van 

Erpe afstand zal doen. 

 

Ponetur in 2 litteris. 

Leonius Theoderica liberi quondam Godefridi de Erpe cum tutore et 

Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie dicti quondam Godefridi super duobus iugeribus terre dicti quondam 

Godefridi sitis #in parochia de Os# in loco dicto in Osserbroec atque 

super tribus iugeribus terre dicti quondam Godefridi sitis in parochia de 

Geffen in loco dicto in Geffenre Vrede et que quinque iugera terre 

fuerant quondam domini Godefridi de Os militis ad opus Willelmi de Ouden 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Quo facto Johannes filius dicti quondam Godefridi 

de Erpe promisit super omnia quod ipse Godefridum filium dicti quondam 

Godefridi de Erpe super dictis quinque iugeribus terre ad opus dicti (dg: 

Willelmi renunciavit pro) Willelmi faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264r 03 ma 27-06-1390. 

Willelmus van Ouden en zijn vrouw jkvr Elizabeth dvw hr Godefridus van Os 

wv Godefridus van Erpe ontlastten Arnoldus Stamelart van de Kelder, Lucas 

van Erpe, Leonius van Langvelt en Petrus van Erpe en hun medeschuldenaren 

van alle beloften, die voornoemde Arnoldus Stamelart, Lucas, Leonius, 

Petrus en hun medeschuldenaren gedaan hadden aan voornoemde jkvr Elizabeth, 

ten tijde van het huwelijk tussen voornoemde jkvr Elizabeth en wijlen 

Godefridus van Erpe. De brief overhandigen aan Johannes van Erpe. 

 

Willelmus de Ouden maritus legitimus domicelle Elizabeth sue uxoris filie 

quondam domini Godefridi de Os relicte quondam Godefridi de Erpe et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore quitaverunt et quitum clamaverunt 

(dg: Johannem de Erpe) Arnoldum Stamelart de Penu Lucam de Erpe Leonium 

de (dg: Erpe) Langvelt et Petrum de Erpe et omnes suos in hoc 

condebitores ab omnibus promissionibus et obligationibus et pecuniarum 

summis quas dictus Arnoldus Stamelart Lucas Leonius et !et Petrus et sui 

condebitores (dg: prius) dudum promiserant dicte domicelle Elizabeth seu 

cuicumque alteri persone ad opus eiusdem (dg: Eli) domicelle Elizabeth 

aut alias quovis modo tempore contractionis matrimonii habiti inter 

dictos domicellam Elizabeth et quondam Godefridum de Erpe ut dicebant. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Erpe. 

 

BP 1178 f 264r 04 wo 29-06-1390. 

Luijtgardis wv Johannes Spierinc van Dijnter en haar kinderen Theodericus 

en Arnoldus gaven uit aan Nijcholaus gnd van der Hamfort (1) 1 bunder 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Hamforts Beemde, tussen Johannes 

Emonts soen enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, (2) een tuin, gnd Jutten 

Hof, in Veghel, tussen kvw Hilla gnd Claes enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) een stuk land, in Veghel, tussen Margareta sv Theodericus 

Writer enerzijds en voornoemde kvw Hilla Claes anderzijds, (4) een stuk 

land, gnd dat Leet Stuk, en een aangelegen stuk beemd, gnd die Leet, in 

Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en kv Johannes Carper anderzijds, 
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(5) 2 stukken land en een stuk beemd, gnd dat Mortelken, in Veghel, tussen 

een gemene weg enerzijds en kvw Hilla Claes anderzijds, (6) een stuk land, 

gnd Vermans Hostat, in Dinther, tussen Egidius van Ghele enerzijds en 

Johannes Metten soen van der Bruggen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 10 Gelderse gulden of 

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

Jan. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Nijcholaus tot onderpand (7) 

een b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment, die Goeskinus van den 

Broecke aan hem moet betalen, gaande uit een huis en tuin in Schijndel, ter 

plaatse gnd Lutteleinde, beiderzijds tussen de gemeint. 

 

Luijtgardis relicta quondam Johannis Spierinc de Dijnter cum tutore 

Theodericus et Arnoldus eius liberi (dg: peciam) unum bonarium prati 

situm in parochia de Vechel in loco dicto die Hamforts (dg: si) Beemde 

inter hereditatem Johannis Emonts soen ex uno et inter hereditatem Jacobi 

Loze ex alio item quendam ortum dictum Jutten Hof situm in dicta parochia 

de Vechel inter hereditatem liberorum #quondam# Hille dicte Claes ex uno 

et inter communem plateam ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Margarete (dg: reli) sororis Theoderici Writer 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Hille Claes ex 

alio item peciam terre dictam dat Leet Stuc #et peciam prati dictam die 

Leet sibi adiacentem# sitas in dicta parochia inter communem plateam ex 
!alio et inter hereditatem liberorum (dg: quondam dicti) Johannis Carper 

ex alio item duo pecias terre et peciam prati dictam dat Mortelken sitas 

in dicta parochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Hi) quondam Hille Claes ex alio item (dg: i) peciam terre 

(dg: sitam) dictam Vermans Hostat sitam in parochia de Dijnter inter 

hereditatem Egidii de Ghele ex uno et inter hereditatem (dg: Me) Johannis 

Metten (dg: va) soen van der Bruggen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium (dg: pactum) #censum# Nijcholao dicto van der Hamfort ab 

eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario (dg: de) censu decem Gelre 

gulden seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

ad maiorem securitatem dictus Nijcholaus hereditarium censum quinquaginta 

solidorum communis pagamenti quem Goeskinus van den Broecke sibi solvere 

tenetur hereditarie ex domo et orto sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Lutteleijnde inter communitatem ex utroque latere coadiacentem ad 

pignus imposuit. Testes Spanct et Jordus datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1178 f 264r 05 wo 29-06-1390. 

Rodolphus van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264r 06 ma 27-06-1390. 

Willelmus Vos van Berze en Henricus van der Bruggen beloofden aan Arnoldus 

Heren Lonijs soen van Scijnle 100 Hollandse gulden of de waarde vandaag 

over 15 dagen en 200 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Willelmus Vos van Berze et Henricus van der Bruggen promiserunt Arnoldo 

Heren Lonijs soen de Scijnle centum Hollant gulden seu valorem a data 

presentium ultra quindenam et ducentos Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Jordus datum 

secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 264r 07 ma 27-06-1390. 

(dg: A). 
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BP 1178 f 264r 08 ma 27-06-1390. 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees en Ludovicus zv Goeswinus 

Lodekens soen beloofden aan de secretaris, tbv de lombarden, 37 franken met 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390; 3+31+31+30+1=96 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Arnoldi de Hees et Ludovicus filius 

(dg: quo) Goeswini Lodekens soen promiserunt mihi ad opus lumbardorum 

XXXVII francken ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Spanct et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 264r 09 ma 27-06-1390. 

Egidius gnd Zecker gaf uit aan Johannes Gerijts soen een hofstad9 in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen de osendrup van het huis van 

voornoemde Egidius enerzijds en erfgoed van Henricus Godevarts anderzijds, 

zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 55 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan. 

 

Egidius dictus Zecker domistadium situm in Busco ad vicum dictum Huls 

inter d stillicidium domus dicti (dg: Ze) Egidii #ibidem# ex uno et inter 

hereditatem Henrici Godevarts ex alio prout ibidem situm et limitatum 

dedit ad hereditarium censum Johanni Gerijts soen ab eodem (dg: ab eo) 

pro hereditario censu quinquaginta quinque solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim (dg: Joh) Domini et mediatim Johannis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264r 10 di 28-06-1390. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Adam van Mierd 

een n-erfcijns10 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit kamers11 met ondergrond, in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt van het woonhuis van wijlen Gerardus met den 

Koijen naar het woonhuis van voornoemde Adam van Mierd, tussen het gemene 

water enerzijds en erfgoed van Petrus van Megen anderzijds, strekkend van 

de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus bv verkoper. 

 

Johannes #Basijn# filius quondam Rodolphi de Duer pistoris (dg: 

hereditarium censum) hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex (dg: d) cameris cum suis fundis (dg: sit) dicti 

venditoris sitis in Busco (dg: iux) in viculo tendente a domo 

habitationis quondam Gerardi met den Koijen versus habitationem #dicti# 

Ade de Mierd inter communem aquam ibidem ex uno latere et inter 

hereditatem Petri de Megen ex alio tendentibus a communi platea retrorsum 

usque ad hereditatem Rodolphi fratris dicti venditoris ut dicebat 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Goess et Jordus datum in vigilia Pe Pau. 

 

1178 mf8 A 07 f. 264v. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1390. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

                         
9 Zie → BP 1184 f 306v 07 do 18-03-1406, overdracht van de hofstad. 
10 Zie → VB 1799 f 108v 06, ma 07-02-1396, Daem van Mierde was gericht somigen cameren met 
horen gronde behorende tot Jan Basijn soen wilner Roelofs van Duer des Beckers gelegen in 

tsHertogenbossche in een straetken streckende van den huus der woningen wilner Gerijts met den 

Koijen ter woningen wart des vors Daems tusschen tgemeijn water aldair aen die een side ende 

tusschen den erve Peters van Megen aen dander side streckende van den vors gemeijnen streetken 

afterwart tot den erve Roelof brueder des vors Jan Basijns overmits gebrec van erfcijns die 

hij dair aen hadde. 

11 Zie → BP 1179 p 429r 06 wo 18-12-1392, belofte van een lijfpacht uit deze kamers. 
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BP 1178 f 264v 01 di 28-06-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Rutghers soen van Os droeg over aan zijn broer 

Gerardus alle erfgoederen, pachten en cijnzen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Nijcholaus gnd Nijcoel zvw voornoemde Johannes 

Rutghers soen, gelegen onder Oss. 

 

[Jo]hannes filius Johannis dicti Rutghers soen de Os omnes hereditates 

pacciones et census sibi de morte quondam Nijcholai dicti Nijcoel sui 

fratris filii dicti quondam Johannis Rutghers soen successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Os sitas et solvendos ut dicebat 

supportavit Gerardo suo fratri promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Goess datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1178 f 264v 02 di 28-06-1390. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Zevenborne en Cranendonc, Gheerlacus 

van Erpe en Petrus Weder van Eijndoven beloofden aan Johannes Daneels soen 

wonend in Ysselstein 73 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. De brief overhandigen aan Stamelart 

van de Kelder. 

 

Domicellus Willelmus de Mijlberch dominus de Zevenborne et de Cranendonc 

Gheerlacus de Erpe et Petrus Weder de Eijndoven promiserunt Johanni 

Daneels soen commoranti in Ysselsteijn LXXIII Gelre gulden vel valorem ad 

Martini proxime persolvendos. Testes Gelstel et Jorden datum in vigilia 

Pe Pauli. Detur Sta de Penu. 

 

BP 1178 f 264v 03 di 28-06-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit V solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 264v 04 di 28-06-1390. 

Arnoldus zvw Godefridus Heerkini droeg over aan Wolterus zvw Henricus gnd 

Wouters soen, tbv hem en zijn kinderen Henricus, Wolterus, Engbertus, 

Godefridus en Postelima, een b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit een geheel land dat was van wijlen Johannes gnd 

Coelnaert, geschat op 12 tot 13 morgen, ter plaatse gnd in de Hoeve, in een 

kamp gnd in de Maarscherhoeve, tussen erfgoed gnd die Rijshoeve enerzijds 

en Johannes Haveloes anderzijds, strekkend vanaf de gemene dijk tot aan de 

waterlaat van de hertog van Brabant, welke cijns aan wijlen voornoemde 

Godefridus Heerkini was verkocht door Elisabeth wv voornoemde Johannes 

Coelnaert, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi Heerkini hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie in festo beati Martini hyemalis de 

tota terra que fuerat quondam Johannis dicti Coelnaert ad continentiam 

inter duodecim et tredecim jugera terre vel circiter estimata (dg: sit) 

sita in loco dicto in den Hoeven in quoque campo dicto communiter in den 

Maerscherhoeve inter hereditatem dictam die Rijshoeve ex uno et inter 

hereditatem Johannis Haveloes ex alio tendente a communi aggere usque ad 

aqueductum domini nostri ducis Brabantie consistentem ibidem venditum 

dicto quondam Godefrido Heerkini ab Elisabeth relicta (dg: d) dicti 

quondam Johannis Coelnaert prout in litteris #et quem nunc ad se 

pertinere dicebat# hereditarie supportavit Woltero filio quondam Henrici 

dicti Wouters soen ad opus sui et ad opus Henrici Wolteri Engberti 

Godefridi Postelime eius liberorum cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam Godefridi sui patris et quorumcumque suorum heredum deponere et 

sufficientem facere tali condicione quod dictus Wolterus dictum censum ad 

eius vitam (dg: po) integraliter levabit scilicet post eius vitam ad 
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dictos eius liberos revertetur. Testes Gerardus et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 264v 05 di 28-06-1390. 

Woltherus zvw Henricus gnd Wouters soen en zijn zoon Henricus droegen over 

aan Arnoldus zvw Godefridus Heerkini een b-erfcijns van 8 pond geld, die 

voornoemde Godefridus Heerkini beloofd had aan voornoemde Woltherus, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, in een straatje gnd Gruijstraat, tussen erfgoed van 

Jacobus Aven soen enerzijds en voornoemd straatje anderzijds, strekkend tot 

aan de stroom. Voornoemde Henricus zv voornoemde Wolterus beloofde dat hij 

zijn broer Godefridus, die uitlandig is, en Wolterus, Engbertus en 

Postelina, minderjarige kv eerstgenoemde Wolterus, tbv voornoemde Arnoldus 

afstand zal laten doen. 

 

Woltherus filius quondam Henrici dicti Wouters soen et Henricus eius 

filius hereditarium censum octo librarum monete quem Godefridus Heerkini 

promiserat se daturum et soluturum dicto (dg: He) Wolthero hereditarie 

purificationis ex domo et orto sitis in Busco in vico Hijnthamensi in 

viculo dicto Gruijstraet inter hereditatem Jacobi Aven soen ex uno et 

inter dictum viculum ex alio tendentibus ibidem ad aquam fluentem prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Arnoldo filio dicti quondam 

Godefridi Heerkini cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promisit dictus Henricus filius 

eiusdem Wolteri super habita et habenda quod ipse Godefridum suum fratrem 

extra partiam existentem et Wolterum Engbertum et Postelinam liberos 

primodicti Wolteri adhuc impuberes existentes super dicto censu ad opus 

dicti Arnoldi faciet renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 264v 06 di 28-06-1390. 

Godefridus zvw Theodericus van Zeelst droeg over aan Godefridus van Zeelst 

zijn deel in een stuk land, gelegen deels in Zeelst en deels in Miersfelt, 

ter plaatse gnd Cobbeke, tussen kv Lambertus gnd Deghenmaker enerzijds en 

Henricus gnd Ghobels anderzijds, met een eind strekkend aan een weg. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst totam partem et omne jus 

sibi competentes in (dg: pecia terre) pecia terre sita partim in parochia 

de Zeelst et partim in parochia de Miersfelt ad locum dictum (dg: Ob) 

Cobbeke inter hereditatem liberorum Lamberti dicti Deghenmaker ex uno et 

hereditatem Henrici dicti Ghobels ex alio (dg: ut) tendente cum uno fine 

ad platheam ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido de Zeelst 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: excepto censu domini 

fundi ex parte et jure) #ex parte sui#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264v 07 do 30-06-1390. 

Sophia dv Gerardus gnd Loij de oudere droeg over aan Willelmus gnd Therijs 

soen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

op het leven van voornoemde Sophia, gaande uit de helft van een akker, gnd 

Hamakker, in Boxtel, achter de plaats gnd Stapelen, welke pacht aan haar 

was verkocht12 door Ghisbertus gnd van Ghestel zvw Johannes van Zegheworp. 

 

Sophia filia Gerardi dicti Loij senioris annuam et vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Sophie et non ultra in festo nativitatis Domini ex medietate (dg: 

prati) agri terre dicti (dg: Hanak) Hamacker siti in parochia de Bucstel 

retro locum dictum Stapelen venditam sibi a Ghisberto dicto de Ghestel 

filio quondam Johannis de Zegheworp prout in litteris legitime 

supportavit Willelmo dicto Therijs soen cum litteris et jure promittens 

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

                         
12 Zie ← BP 1176 f 026v 01 ±do 02-07-1377, verkoop van de lijfpacht. 
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Goess datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 264v 08 do 30-06-1390. 

Godefridus nzvw Henricus Moelnere verkocht aan Johannes van Helvoert een 

n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Nicholaus Moelner enerzijds en 

erfgoed van Johannes Bathen soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

Godefridus filius naturalis quondam (dg: Joh) Henrici Moelnere 

hereditarie vendidit Johanni de Helvoert hereditarium censum trium 

librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco (dg: sita) in vico dicto 

Buerde inter hereditatem Nicholai Moelner ex uno et hereditatem Johannis 

Bathen soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et hereditario censu L solidorum monete 

prius solvendis (dg: et suff). Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 264v 09 do 30-06-1390. 

Henricus, Petrus, en Margareta, nkvw hr Wolterus van Boel priester, 

verkochten aan Aleidis wv Theodericus molenaar een stuk beemd, in Lieshout, 

tussen kvw Arnoldus Arts soen enerzijds en Engella gnd des Horvers dochter 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Aleidis en met het andere 

eind aan de tuin gnd des Horvers Kijnder Hof, belast met de grondcijns. 

 

Henricus Petrus et Johannes #et# Margareta soror eorum (dg: liberi quo) 

pueri naturales quondam domini Wolteri de Boel presbitri #cum tutore# 

peciam prati sitam in parochia de Lieshout inter hereditatem (dg: Aleijdi 

de Wolfsvinck ?avi) liberorum quondam Arnoldi Arts soen ex uno et 

hereditatem Engelle dicte des Horvers dochter ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Aleidis relicte quondam Theoderici multoris et cum 

reliquo fine ad ortum dictum des Horvers Kijnder Hof ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicte Aleidi promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi. Testes Scilder et Goess 

datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 264v 10 do 30-06-1390. 

Henricus van den Hoernic Ulrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Hoernic Ulrics soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 264v 11 do 30-06-1390. 

Johannes Scillinc van Helmont droeg over aan Johannes van Gheldorp 20 oude 

schilden en 1 mud rogge, maat van Nuenen, aan hem beloofd door Willelmus 

gnd van der Heijden. 

 

Johannes Scillinc de Helmont viginti aureos denarios antiquos communiter 

aude scilde vocatos (dg: promissos) et unum modium siliginis mensure de 

Nuenen promissos sibi a Willelmo dicto van der Heijden prout in litteris 

supportavit Johanni de Gheldorp cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264v 12 do 30-06-1390. 

Katherina wv Arnoldus zvw Hermannus Roefts droeg over aan haar dochter 

Agnes haar vruchtgebruik in een huis en tuin, in Orthen, tussen Ghibo 

Vrancken soen enerzijds en erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch 

anderzijds. 

 

Solvit. Scribatur nisi propter W. Vor.en. 

Katherina relicta quondam (dg: Her H) Arnoldi filii quondam Hermanni 
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Roefts cum tutore suum usufructum sibi competentem in domo et orto sitis 

in parochia de Orten inter hereditatem Ghibonis Vrancken soen ex uno et 

inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio supportavit 

Agneti sue filie promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 264v 13 do 30-06-1390. 

Voornoemde Agnes beloofde aan haar voornoemde moeder Katherina een 

lijfrente van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al haar 

goederen. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Dicta Agnes (dg: pro) cum tutore promisit super habita et habenda se 

daturam et soluturam dicte Katherine sue matri vitalem pensionem III 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf8 A 08 f. 265. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 265r 01 do 30-06-1390. 

Egidius die Volre zvw Arnoldus gnd Heijme en zijn vrouw Elsbena dvw 

Godefridus Elsen soen verkochten aan Gerardus die Vrieze alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van de gezusters Truda en Aleijdis, sv 

voornoemde Elsbena, gelegen onder Veghel. 

 

Solvit. 

Egidius die Volre (dg: maritus) filius quondam Arnoldi dicti Heijme 

maritus legitimus ut asserebat Elsbene sue uxoris filie quondam Godefridi 

Elsen soen et dicta Elsbena cum eodem tamquam cum tutore omnia bona eis 

(dg: dicte) eis aut dicte Elsbene de morte quondam Trude et Aleijdis 

sororum (dg: dicte) olim dicte Elsbene successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Vechel consistentia sive sita ut dicebant (dg: 

supportaverunt) vendiderunt Gerardo die Vrieze promittentes (dg: cum) 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et 

Goess datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 265r 02 do 30-06-1390. 
Mechtildis dvw Henricus van Zanbeke * Theodericus Snoeke nzvw hr Johannes Snoec priester 

lieten hun goederen waarschijnlijk na aan vier personen resp. de nakomelingen van deze vier 

personen. 

Een van deze vier is de broer van Mechtildis: 

1. 1/2 van het huis en erf resp. 2/6 van het kamp. 

Henricus van Zanbeke zvw Henricus van Zanbeke. 

De andere erfgenamen zijn waarschijnlijk (één zeker) kleinkinderen, van het echtpaar, althans 

van Theodericus Snoeke. 

2. 1/3 in 1/2 resp. 1/3 in 1/6. 

Johannes gnd Lodewijchs. Hij is zeker een kleinzoon van Theodericus. 

3. 4/5 in 1/3 in 1/2 resp. 5/5 in 1/3 in 1/6. 

Kvw Henricus van den Rennen van Mierle, 

A. Henricus (hij alleen 1/5 in 1/3 van 1/2 van het kamp; kennelijk is hij de koper 

van het huis: Henricus van der Rennen smid, 

B. Margareta, 

C. Elizabeth, 

D. Aleijdis * Henricus van Hueselingen, 

E. Katherina * Hermannus Loden soen. 

4. 1/3 in 1/2 resp. 1/3 in 1/6. 

Petrus en Hilla, kv Johannes gnd Snoke. 

Henricus van Zanbeke zvw Henricus van Zanbeke verkocht aan Henricus van der 

Rennen smid de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van Theodericus 

Snoeke nzvw hr Johannes Snoec priester en wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw 

voornoemde Henricus van Zanbeke, in een huis en tuin in Den Bosch, aan het 

einde van de Hinthamerstraat, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van 

Ghibo van Best enerzijds en erfgoed van Truda van Nijsterle anderzijds, 

strekkend van de achterste stijl van het huis van voornoemde Ghibo tot aan 
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een paal die daar staat, welk huis en tuin voornoemde wijlen Theodericus 

Snoec gekocht had van Rodolphus van Lijttoijen. 

 

Henricus de Zanbeke filius quondam Henrici de Zanbeke medietatem (dg: .) 

sibi de morte quondam Theoderici Snoeke filii naturalis quondam domini 

Johannis Snoec presbitri et Mechtildis quondam eius uxoris filie dicti 

quondam Henrici de Zanbeke successione advolutam in domo (dg: et area) et 

orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter 

hereditatem Ghibonis de Best ex uno et inter hereditatem Trude de 

Nijsterle ex alio tendentibus ....dem a stilo posteriori domus dicti 

Ghibonis linialiter ad (dg: quendam) palum ibidem stantem quos domum et 

ortum dictus quondam Theodericus Snoec erga Rodolphum de Lijttoijen 

emendo acquisiverat prout in litteris vendidit Henrico van der Rennen 

fabro supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1178 f 265r 03 do 30-06-1390. 

Johannes gnd Lodewijchs soen verkocht aan Henricus van der Rennen 1/3 deel 

in de helft van voornoemd huis en tuin, welk 1/3 deel van de helft wijlen 

Theodericus Snoec nzvw Johannes Snoeke priester, grootvader van 

eerstgenoemde Johannes in zijn testament had nagelaten aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Johannes (dg: filius quondam Lodovici) dictus Lodewijchs soen unam (dg: 

quintam) #terciam# partem ad se spectantem in medietate dictorum domus et 

orti et quam (dg: ter) terciam partem dicte medietatis Theodericus 

quondam Snoec filius naturalis quondam Johannis Snoeke presbitri avus 

olim primodicti Johannis eidem Johanni primodicto in suo testamento 

legaverat ut dicebat vendidit Henrico van der Rennen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui et dicti quondam Theoderici Snoec et 

quorumcumque heredum dicti quondam Theoderici Snoec in dicta tercia parte 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265r 04 do 30-06-1390. 

Margareta en Elizabeth, dvw Henricus van den Rennen van Mierle, Henricus 

van Hueselingen ev Aleijdis, en Hermannus Loden soen ev Katherina, dvw 

voornoemde Henricus van der Rennen, verkochten aan Henricus zvw voornoemde 

Henricus van den Rennen 4/5 deel in 1/3 deel van een helft van voornoemd 

huis en tuin, welk 4/5 deel wijlen voornoemde Theodericus Snoke in zijn 

testament aan hen had vermaakt. 

 

Margareta #et Elizabeth# (dg: rel) filie #quondam# Henrici van den Rennen 

de Mierle cum tutore Henricus de (dg: He) Hueselingen maritus et tutor 

legitimus (dg: K) Aleijdis sue uxoris et Hermannus Loden soen maritus et 

tutor Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici van der (dg: 

He) Rennen quatuor quintas partes ad se spectantes in una tercia parte 

(dg: me) unius medietatis dictorum domus et orti et quas quatuor quintas 

partes dicte tercie partis dicte medietatis dictus quondam Theodericus 

(dg: Sroner) !Snoke eis legaverat in suo testamento ut dicebant 

vendiderunt Henrico filio dicti quondam Henrici van den Rennen (dg: 

promittentes cum tutore ratam) supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

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

Theoderici Snoeke deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265r 05 do 30-06-1390. 

Petrus en Hilla, kv Johannes gnd Snoke, verkochten aan voornoemde Henricus 

koper 1/3 deel in de helft van voornoemd huis en tuin, welk 1/3 deel wijlen 

voornoemde Theodericus Snoec vermaakt had aan voornoemde Petrus en Hilla. 
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Petrus et Hilla liberi Johannis dicti Snoke cum tutore unam terciam 

partem ad se spectantem in una medietate dictorum domus et orti et quam 

terciam partem dictus quondam Theodericus Snoec dictis Petro et Hille 

legaverat ut dicebant vendiderunt (dg: d) dicto Henrico emptori 

promittentes eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265r 06 do 30-06-1390. 

Johannes gnd Lodewijchs soen verkocht aan Henricus zv Henricus zvw Henricus 

van Zanbeke 1/3 deel in 1/6 deel, dat aan wijlen voornoemde Theodericus 

Snoeke behoorde, van een kamp achter het klooster Porta Celi bij Den Bosch, 

tussen Petrus Luce van Erpe enerzijds en wijlen Alardus Becker anderzijds, 

welk 1/3 deel wijlen voornoemde Theodericus Snoec aan hem had vermaakt, 

belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 3 pond geld, die wijlen 

voornoemde Theodericus uit de helft van het kamp had verkocht. 

 

Johannes dictus Lodewijchs soen unam terciam partem ad se spectantem in 

una sexta parte #que ad dictum quondam Theodericum Snoeke!# cuiusdam 

campi siti retro conventum de Porta Celi prope Buscumducis inter 

hereditatem Petri (dg: filii quondam Johannis dicti filii quondam) Luce 

de Erpe ex uno et inter hereditatem quondam Alardi Becker ex (dg: uno) 

alio quam terciam partem dictus quondam Theodericus Snoec sibi legaverat 

vendidit Henrico filio Henrici (dg: d) filii quondam Henrici de Zanbeke 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra excepta tercia parte 

hereditarii census III librarum (dg: q) monete quem dictus #quondam# 

Theodericus !medietate dicti campi vendiderat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265r 07 do 30-06-1390. 

Henricus, Margareta en Elizabeth, kvw Henricus van der Rennen, Henricus van 

Hueselingen ev Aleidis, en Hermannus Loden soen ev Katherina, dvw 

voornoemde Henricus, verkochten aan Henricus zv Henricus zvw Henricus van 

Zanbeke 1/3 deel in voornoemde 1/6 deel, zoals hierboven. 

 

Henricus Margareta Elizabeth liberi quondam Henrici van der Rennen cum 

tutore Henricus de Hueselingen maritus et tutor Aleidis sue uxoris et 

Hermannus Loden soen maritus et tutor Katherine sue uxoris filiarum dicti 

quondam Henrici unam terciam partem ad se spectantem in dicta sexta parte 

ut supra vendiderunt Henrico filio Henrici filii quondam Henrici de 

Zanbeke promittentes (dg: ratam-) cum tutore ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 265r 08 do 30-06-1390. 

Petrus en Hilla, kv Johannes Snoecke, verkochten aan voornoemde Henricus 

koper 1/3 deel in voornoemd 1/6 deel etc. 

 

Petrus et Hilla liberi Johannis Snoecke cum tutore unam terciam partem ad 

se spectantem in dicta sexta parte etc vendiderunt dicto Henrico emptori. 

Testes datum supra. Promittentes cum tutore ut immediate. 

 

BP 1178 f 265r 09 do 30-06-1390. 

Henricus zvw Henricus van Zanbeke droeg over aan zijn zoon Henricus 2/6 

deel van geheel voornoemd kamp, dit 2/6 deel belast met de cijns aan de 

stad Den Bosch en met een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Zanbeke duas sextas partes dicti campi 

integri (dg: ven) supportavit Henrico suo filio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu (dg: domini) oppidi de Busco et 

hereditario censu XL solidorum monete ex dictis duabus sextis partibus 

solvendis. Testes datum supra. 
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1178 mf8 A 09 f. 265v. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 265v 01 do 30-06-1390. 

Adam Kathelinen soen van Merewijc verkocht aan Henricus van den Hoevel zv 

Cristianus een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 2 morgen minus ½ hont land, gnd Stege, in Empel, tussen 

Rodolphus van den Grave enerzijds en kvw Denkinus Luwe anderzijds. 

 

Adam Kathelinen soen de Merewijc hereditarie vendidit Henrico van den 

Hoevel #filio Cristiani# hereditarium censum duorum aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex duobus iugeribus 

terre minus (dg: dimidio) uno dimidio hont dictis Stege sitis in (dg: 

juris) parochia de (dg: Emple) Empel inter hereditatem Rodolphi van den 

Grave ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Denkini Luwe ex alio 

(dg: atq) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Scilder et Goess datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 265v 02 do 30-06-1390. 

Nijcholaus die Moelner zvw Johannes die Moelner van Straten verkocht aan 

Walterus van Vucht zvw Johannes die Lepper een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen erfgoed gnd Koenkens 

Gelookt enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met ½ hoen aan de 

hertog. 

 

Nijcholaus die Moelner filius quondam Johannis die Moelner de Straten 

hereditarie vendidit Waltero de Vucht filio quondam Johannis die Lepper 

hereditariam paccionem (dg: un unius) #unius# modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis in parochia de Oersscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem (dg: liberorum) dictam Coenkens Geloect ex uno et inter (dg: 

hereditatem communem pl) communitatem ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: censu uno) 

dimidio pullo domino duci exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 265v 03 do 30-06-1390. 

Theodericus die Writer van Vechel ev Elizabeth dvw Godefridus Sceijvel 

droeg over aan Walterus zv Johannes van Berze 1/5 deel, dat aan hem en zijn 

vrouw gekomen was na overlijden van Johannes van Derentheren en diens vrouw 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Godens soen uten Cameren, in ¼ deel van de 

goederen waarin voornoemde Elizabeth dvw Arnoldus Godens soen was 

overleden. 

 

Theodericus die (dg: Writer de Vechel) Writer de Vechel maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Godefridi Sceijvel quintam 

partem sibi #et dicte sue uxori# de morte quondam Johannis de Derentheren 

et Elizabeth quondam sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Godens soen 

uten Cameren succesione advolutam in (dg: quinta parte bonorum) una 

quarta parte bonorum et hereditatum in quibus dicta quondam Elizabeth 

filia quondam Arnoldi (dg: di) Godens soen decessit quocumque locorum 

sitorum ut dicebat supportavit Waltero filio Johannis de Berze promittens 

#super habita et habenda# (dg: ratam) warandiam et obligationem (dg: ex 

parte depon) ex parte sui deponere. Testes Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 265v 04 do 30-06-1390. 

(dg: Re). 

 

BP 1178 f 265v 05 do 30-06-1390. 

Reijnerus zvw Henricus zvw Arnoldus zvw Reijnerus Ennekens soen droeg over 
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aan zijn broer Johannes de helft in (1) een b-erfpacht van 2½ lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin van 

wijlen Reijnerus gnd Ennekens soen, in Vught Sint-Petrus, tussen Gerardus 

Emmen soen enerzijds en wijlen Henricus Sceenken anderzijds, (2) een 

erfcijns van 12 schelling in Vught in de beurs gaande, met Sint-Lambertus 

te betalen, gaande uit een erfgoed van wijlen Reijnkinus wever, in Vught 

Sint-Petrus, welke pacht en cijns wijlen voornoemde Arnoldus zvw Reijnerus 

Ennekens soen verworven had van Ghisbertus Lijsscap, en welke pacht en 

cijns aan eerstgenoemde Reijnerus en zijn voornoemde broer Johannes gekomen 

was na erfdeling. 

 

Solvit VI solidos. (dg: ....). 

Reijnerus filius quondam (dg: Ard) Henrici filii quondam Arnoldi filii 

quondam Reijneri Ennekens soen medietatem ad se spectantem in (dg: s) 

hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis ex domo et orto quondam 

Reijneri dicti Ennekens soen sitis in parochia de Vucht sancti Petri 

inter hereditatem Gerardi Emmen soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici Sceenken ex alio atque (dg: hereditarium censum d) in hereditario 

censu XII solidorum (dg: monete scil) monete in Vucht ad bursam currentis 

(dg: quem Willelmus) solvendo hereditarie Lamberti ex (dg: quatuor) 

hereditate (dg: dicti) quondam Reijnkini textoris sita in dicta parochia 

quos paccionem et censum dictus quondam Arnoldus filius quondam Reijneri 

Ennekens soen erga Ghisbertum Lijsscap acquisiverat prout in litteris et 

qui census et paccio primodicto Reijneri! et (dg: Henrico suo) Johanni 

suo fratri mediante divisione prius habita etc cesserunt in partem ut 

dicebat supportavit dicto Johanni suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 265v 06 do 30-06-1390. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.42, 30-06-1390; communis pagamenti ex 

dictis duobus bonariis terre … monete pro tempore solutionis eorundem in Buscoducis ad bursam 

communiter currentis. 

Godefridus zvw Johannes van Rode gruiter gaf uit aan Petrus die Rademaker 

(1) 2 bunder land in Helvoirt, naast de brug aldaar, naast de waterlaat 

enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, hiervan uitgezonderd een 

hofstad naast de gemene weg, welke hofstad Elizabeth van Neijnsel eertijds 

in cijns verworven had van voornoemde wijlen Johannes van Rode, (2) 

erfgoederen die Arnoldus Craen in Helvoirt heeft liggen, achter Ghibo 

Loijarts, welke eertijds waren van Engbertus gnd Godevarts soen, tezamen 

met de wegen die hierbij horen en tezamen met de wegen die hierdoor gaan; 

de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 22 

schelling gemeen paijment uit voornoemde 2 bunder, (c) 12 schelling geld 

uit voornoemde erfgoederen van voornoemde wijlen Arnoldus Craen, en thans 

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

Bosch te leveren. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Rode grumellatoris duo bonaria (dg: 

prati) #terre# sita in parochia de Helvort iuxta pontem ibidem (dg: minus 

tamen de) iuxta aqueductum ibidem (dg: ibid) ex uno et inter hereditatem 

dicti Godefridi ex alio minus tamen de dictis duobus bonariis terre 

quodam domistadio sito iuxta communem plateam quod domistadium Elizabeth 

de Neijnsel (dg: primod) dudum erga dictum quondam Johannem de Rode 

acquisiverat ad censum ut dicebat #+{ BP 1178 f 265v 09 invoegen}# simul 

cum viis ad premissa de jure spectantibus et (dg: simul) cum viis per 

dictas duo bonaria #et hereditates# de jure transeuntibus et tendentibus 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro die Rademaker ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini ducis #ex premissis solvendo# et 

pro hereditario censu XXII solidorum communis pagamenti (dg: exinde prius 

solvendis) #ex dictis duobus bonariis solvendo et pro (dg: ex ...) XII 

solidis monete ex dictis hereditatibus dicti quondam (dg: Joh) Arnoldi 
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Craen solvendis# dandis et atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex (dg: .) premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis viis (dg: ad) per premissa de jure 

transeuntibus et tendentibus et alter repromisit. Testes (dg: datum 

supra) #Scilder Goess#. 

 

BP 1178 f 265v 07 .. 01-04-1596. 

De erfpacht van 2 mud rogge werd afgelost. 

 

Paccio duorum modiorum siliginis in ...ibus contractibus comprehensa est 

redempta acquitata et extincta prout in ?quijt .... coram scabinis 

passibus 1a aprilis XVC XCVI. 

 

BP 1178 f 265v 08 do 30-06-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Godefridus 50 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Petrus promisit dicto (dg: -s) Godefrido L Hollant gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265v 09 do 30-06-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 265v 06} 

+. 

atque hereditates (dg: -m) quas (dg: Johannes) #Arnoldus# Craen (dg: 

ibide) habuit sitas in parochia de Helvoert retro hereditatem Ghibonis 

Loijarts et que hereditates fuerant dudum... Engberti dicti Godevarts 

soen. 

 

BP 1178 f 265v 10 do 30-06-1390. 

Andreas zvw Johannes gnd Meus beloofde aan Johannes van den Hoevel Zerijs 

soen 32½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Johannis dicti Meus promisit Johanni van den 

Hoevel Zerijs soen XXXII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 265v 11 do 30-06-1390. 

Petrus zvw Ghevardus van Essche en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes van Lier 

verkocht aan Erenbertus zv Johannes van den Zande 1/3 deel van een 

heidekamp, in Vught Sint-Petrus, voor de plaats gnd Wargartshuizen, tussen 

Johannes Peters soen en kvw Henricus Hannen soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met 12 penning nieuwe cijns aan de hertog. 

Gertrudis, dv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes van Lier, zal, zodra 

ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi de Essche maritus legitimus Aleijdis sue 

uxoris (dg: f) relicte quondam Johannis de Lier et ipsa #Aleijdis# cum 

eodem tamquam cum !cum tutore (dg: quendam campum) terciam partem 

cuiusdam campi merice siti in parochia de Vucht sancti Petri (dg: inter 

ante locu) ante locum dictum Wargartshusen inter hereditatem Johannis 

Peters soen et liberorum quondam Henrici Hannen soen ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Erenberto filio 

Johannis van den Zande promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis XII denariis novi census domino duci ex (dg: -inde) #dicta 

tercia parte# solvendis et quod ipsi Gertrudem filiam dictorum Aleijdis 

et quondam Johannis de Lier dum ad annos pubertatis pervenerit super 

dicta tercia parte ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 265v 12 do 30-06-1390. 

Stephanus zv Johannes van den Zande verkocht aan zijn broer Erenbertus 1/12 

deel van een heidekamp en de helft van een hofstad in Esch, tussen Walterus 

Librechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Stephanus filius Johannis van den Zande unam (dg: duodenam) duodecimam 

partem dicti campi merice atque (dg: quoddam do) medietatem domistadii 

siti in parochia de Essche inter hereditatem Walteri Librechts soen ex 

uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio ut dicebat (dg: d) 

vendidit Erenberto suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 A 10 f. 266. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 266r 01 ±do 30-06-1390. 

(dg: Mechtildis wv Willelmus Claes soen: een stuk land). 

 

(dg: Mechtildis relicta quondam Willelmi Claes soen peciam terre di). 

 

BP 1178 f 266r 02 ±do 30-06-1390. 

Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc verkocht aan Stephanus zvw Lambertus 

Raets (1) een erfgoed, gnd een schaar, in Empel, ter plaatse gnd Pulsbroek, 

dat eertijd was van Willelmus gnd Luwe, (2) 5 hont land, in Empel, ter 

plaatse gnd Mereveld, tussen Willelmus zv Willelmus Luwe enerzijds en 

Johannes Luwe zv Willelmus Luwe anderzijds. 

 

Stephanus filius quondam Hermanni Scuijwinc hereditatem dictam een scaer 

#ad se spectantem# sitam in jurisdictione de Empel in loco dicto 

Pulsbroec et que hereditas dudum fuerat Willelmi dicti Luwe ut (dg: 

dicebat vendidit Stephano filio quondam Lamberti Raets promittens .) 

atque quinque hont terre sita in parochia de Empel in loco dicto Merevelt 

inter hereditatem Willelmi filii Willelmi Luwe ex uno et inter 

hereditatem Johannis Luwe filii Willelmi Luwe ut dicebat vendidit 

Stephano filio quondam Lamberti Raets promittens warandiam ex. 

 

BP 1178 f 266r 03 do 30-06-1390. 

Willelmus van Laervenne de jongere verhuurde aan Goeswinus zvw Goeswinus 

Kerijs soen alle erfgoederen, die aan hem en zijn vrouw Hilla gekomen waren 

na overlijden van Mechtildis wv Johannes Berwout, gelegen onder Kessel en 

Maren, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1390), per jaar voor 7½ Hollandse gulden en 2½ plak of de waarde, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen, belast met lasten. Een brief voor Willelmus. 

 

Willelmus de Laervenne (dg: ..) junior omnes hereditates sibi et Hille 

(dg: fil) sue uxori (dg: filie quondam) de morte quondam Mechtildis 

relicte quondam Johannis Berwout successione advolutas quocumque locorum 

infra parochias de Kessel et de Maren sitas #prout sibi cesserunt in 

partem# ut dicebat locavit Goeswino filio quondam Goeswini Kerijs soen ab 

eodem ad spacium sex annorum a festo Martini proxime futuro sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro septem et dimidio 

Hollant gulden et duobus et dimidio placken (dg: dandis) seu valorem 

dandis sibi ab alio (dg: here) anno quolibet dictorum sex annorum Petri 

ad cathedram et primo termino a Petri ad cathedram proxime futuro ultra 

annum promittens warandiam et aliam obligationem exceptis oneribus ad hoc 

de jure spectantibus. Quo facto alter repromisit super omnia quod ipse 

Goeswinus omnia onera ad dictas hereditates de jure spectantia dictis sex 

annis durantibus in bona disposicione observabit sic quod dicto Willelmo 

et supra dictas dictas hereditates dampna exinde non eveniant. Testes 
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Scilder et Goess datum in crastino Pe Pau. Et erit una littera pro W. 

 

BP 1178 f 266r 04 do 30-06-1390. 

Aleijdis dvw Johannes Berwout verhuurde aan voornoemde Goessuinus, onder 

dezelfde voorwaarden, alle erfgoederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders. Een brief voor Aleijdis. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis Berwout omnes hereditates sibi de morte 

quondam suorum parentum successione prout sibi cesserunt in partem 

locavit dicto Goessuino eodem modo promittentes ambo ut supra. Testes 

datum supra. Et erit un littera pro Aleijde. 

 

BP 1178 f 266r 05 do 30-06-1390. 

Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, verhuurden aan voornoemde 

Goeswinus, onder dezelfde voorwaarden, alle erfgoederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun grootmoeder Mechtildis wv Johannes 

Berwout, gelegen onder Kessel en Maren. Een brief voor voornoemde kinderen. 

 

Johannes et Mechtildis liberi quondam Gerardi Berwout omnes hereditates 

sibi eis de morte quondam Mechtildis (dg: f) relicte quondam Johannis 

Berwout eorum avie successiones advolutas sitas in dictis parochiis prout 

eis cesserunt in partem ut dicebant locaverunt dicto Goeswino eodem modo. 

Testes datum supra. Et erit una littera pro dictis liberis. 

 

BP 1178 f 266r 06 do 30-06-1390. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Henricus van Hueselingen 69 Gelderse 

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

 

Nijcholaus de Baerle promisit Henrico de Hueselingen LXIX Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 07 do 30-06-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus 

Broc13,14 350 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Gerardo Broc filio 

quondam Petri Broc CCC et quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 08 do 30-06-1390. 

Henricus Mutsart verkocht aan Jacobus van den Hoevel een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 2 zesterzaad 

roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, welke cijns aan hem was 

verkocht door Henricus Scerpinc. 

 

Henricus Mutsart hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Jacobi ex duabus sextariatis terre siliginee sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Hijn) Hijnen venditum sibi ab 

Henrico Scerpinc prout in litteris vendidit Jacobo van den Hoevel cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
13 Zie → VB 1799 f 055v 03, ma 06-02-1391; VB 1799 f 057v 04, ma 03-04-1391; VB 1799 f 056r 
12, ma 06-03-1391: Gerijt Broc soen wilner Peters Broc was gericht … aen alle goide Goeswijn 

Herincs soen wilner Jans Calen met scepenen scoud brieven. 
14 Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1393-00-00 reg 468 geen scan, 468 1393 -. {er moeten twee 
afschriften zijn:} Schepenen van Buscoducis, Gerardus van Uden en Jacobus Steenwech, 

oorkonden, dat Gerardus Broc z.v.w. Petrus Broc bij vonnis van de Bossche schepenen heeft 

verworven alle goederen van Goeswinus Herinc z.v. Johannes Cale uit handen van Willelmus Bac 

z.v.w. Mathias; en dat hij heeft overgedragen aan Franco Croke z.v.w. Henricus Croke een cijns 

van 4 mud rogge, die Goeswinus Herinc had ontvangen uit de goederen van Franco Herinc, zijn 

grootvader. 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 09 do 30-06-1390. 

Henricus Mutsart verkocht aan Jacobus van den Hoevel een b-erfcijns van 23 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft, behorend aan 

Franco gnd uten Ramen, in een huis, erf en tuin en ramen (huidenspanners), 

in Den Bosch, over de brug die ligt naast erfgoed van wijlen Gerardus 

metten Koijen, tussen de stroom enerzijds en de gemene weg anderzijds, aan 

hem verkocht door Gherisius van Os. 

 

Henricus Mutsart hereditarium censum !vigintrium solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad Franconem dictum 

uten Ramen spectante in domo area et orto et pannitensoriis in eodem 

consistentibus sitis in Busco ultra pontem consistentem iuxta hereditatem 

quondam Gerardi mette Koijen inter aquam ibidem fluentem ex uno et inter 

communem plateam ex alio venditum (dg: d) sibi a Gherisio de Os prout in 

litteris (dg: supportavit) #vendidit# Jacobo van den Hoevel cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 10 do 30-06-1390. 

(dg: Sophia dvw). 

 

(dg: Sophia filia quondam). 

 

BP 1178 f 266r 11 do 30-06-1390. 

Johannes Gruijter zvw Danijel Gruijter machtigde Theodericus van der 

Zidewijnden zijn renten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Johannes Gruijter filius quondam Danijelis Gruijter dedit potestatem 

Theoderico van der Zidewijnden monendi suos redditus et credita et bona 

sua regendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 12 do 30-06-1390. 

Petrus van Geffen ontlastte Bodo zvw Henricus Matheus van alle geldsommen, 

die hij aan hem verschuldigd was. 

 

Petrus de Geffen quitavit Bodonem filium quondam Henrici Matheus ab 

omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas sibi debebat a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 13 do 30-06-1390. 

Ghiselmarus van Vlimen machtigde zijn zoon Godescalcus al zijn renten en 

tegoeden te manen. 

 

Ghiselmarus de Vlimen (dg: de V) dedit potestatem Godescalco suo filio 

potestatem monendi omnia sua (dg: -s) redditus et credita usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 14 do 30-06-1390. 

Enghelberna ndv Arnoldus van den Goer maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Henricus van der Braken en Rodolphus gnd 

Roef zvw Godefridus van Oerle met zijn goederen. 

 

Enghelberna filia naturalis Arnoldi (dg: de Doerne Goerl) van den Goer 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum van der Braken et 

Rodolphum dictum Roef filium quondam (dgf: Goer) #Godefridi# de Oerle cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 15 do 30-06-1390. 

Katherina dvw Henricus gnd Stercke droeg over aan de secretaris, tbv 
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Hubertus Steenwech, haar deel in een huis en hofstad in Den Bosch, aan de 

sraat gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van Otto van Cleve enerzijds en 

erfgoed van wijlen een zekere Jeger anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Henrici dicti Stercke cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in domo et domistadio sitis in Busco ad vicum 

dictum die Aude Dijese inter hereditatem Ottonis de (dg: G) Cleve ex uno 

et inter hereditatem (dg: quondam Johannis die) cuiusdam quondam dicti 

Jeger ex alio supportavit mihi ad opus Huberti Steenwech #supportavit cum 

omnibus litteris et jure# promittens cum tutore warandiam et obligationem 

(verbeterd uit: ex) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 16 do 30-06-1390. 

Henricus gnd Scellen zvw Godescalcus Stercken droeg zijn deel in voornoemd 

huis en hofstad over aan de secretaris, tbv Hubertus Steenwech. 

 

Henricus (dg: filius) dictus Scellen filius quondam Godescalci Stercken 

totam partem et omne jus sibi in dictis domo et domistadio competentes 

supportavit mihi ad opus Huberti Steenwech promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266r 17 do 30-06-1390. 

Henricus zvw Godescalcus Stercken droeg over aan hr Johannes van Orten 7 

dobbel mottoen geld van Vilvoorde, aan wijlen Willelmus van Ladonc beloofd 

door Henricus Scellens, welke Elizabeth wv voornoemde Willelmus 

overgedragen had aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Godescalci Stercken septem aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie promissos (dg: Wo) 

Willelmo quondam de (dg: Ladon[c]) Ladonc ab Henrico Scellens et quos 

Elizabeth relicta dicti quondam Willelmi supportavit predicto Henrico 

prout in litteris supportavit domino Johanni de Orten cum litteris et 

aliis et jure. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 A 11 f. 266v. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 

BP 1178 f 266v 01 do 30-06-1390. 

Willelmus Kemmer en Jacobus Goetscalcs verklaarden ontvangen te hebben van 

Arnoldus van Beke nz etc, Jacobus Loze en Johannes Wert 1/3 deel van 60 

Oijens gulden, die voornoemde Arnoldus, Jacobus en Johannes aan hen beloofd 

hadden. 

 

Willelmus Kemmer et Jacobus Goetscalcs palam recognoverunt eis fore 

satisfactum per Arnoldum de Beke filium naturalem etc Jacobum Loze et 

Johannem Wert de una tercia parte LX Oijens gulden quos dicti Arnoldus 

Jacobus et Johannes eis promiserant in litteris scabinorum ut dicebant. 

Testes Scilder et Goess (dg: datum s) datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 266v 02 do 30-06-1390. 

Johannes zv Nijcholaus gnd Berthen soen van Beke ev Metta dvw Johannes 

Roeskens gaf uit aan Theodericus zvw voornoemde Johannes Roeskens alle 

erfgoederen die aan voornoemde Johannes en zijn voornoemde echtgenote Metta 

geschonken waren bij hun huwelijk, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best; de uitgifte geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht 

van 20 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren. 

 

Johannes filius Nijcholai dicti Berthen soen de Beke maritus et tutor 

legitimus Mette sue uxoris filie quondam Johannis Roeskens omnes 

hereditates quas dictus Johannes sumpserat (dg: dicta) cum dicta Metta 

sua uxore nomine dotis tempore quo ipsi Johannes et Metta per matrimonium 
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copulabantur quocumque locorum (dg: inter) in parochia de Oerscot in loco 

dicto Best situatas ut dicebat (dg: s) dedit ad hereditariam paccionem 

Theoderico filio dicti quondam Johannis Roeskens ab eodem Theoderico 

hereditarie possidendas anno quolibet hereditarie pro oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione viginti lopinorum 

siliginis mensure de (dgf : B) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Best tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum  supra. 

 

BP 1178 f 266v 03 do 30-06-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes 24 Gelderse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Johanni XXIIII Gelre gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266v 04 do 30-06-1390. 

Laurencius van Gherwen en zijn kinderen Willelmus en Elizabeth gaven uit 

aan de broers Matheus en Petrus, kv Henricus van den Loeken, een hofstad 

met gebouwen in Den Bosch, in een straat die loopt van de Baseldonkse Brug 

naar Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus van Baex enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Ollant en voornoemde Laurencius van Gherwen 

anderzijds, strekkend van de gemene weg tot aan erfgoederen van Theodericus 

Goddijns en Lambertus Snijder; de uitgifte geschiedde voor twee oude groten 

tournoois, met Kerstmis te betalen. (dg: Theodericus van Gherwen bv 

voornoemde Laurencius deed afstand). 

 

Laurencius de Gherwen #Willelmus et Elizabeth eius liberi cum tutore# 

domistadium situm in Busco in vico tendente a ponte dicto die 

Baseldoncssche Brugge versus Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici de 

Baex ex uno et inter hereditatem Johannis de Ollant et dicti Laurencii de 

(dg: L) Gherwen ex alio #simul cum edificiis supra dictum domistadium 

consistentibus# ut dicebant tendens a communi platea ad hereditates 

Theoderici Goddijns et Lamberti sartoris ut dicebant dederunt ad 

hereditarium censum Matheo et Petro fratribus liberis Henrici van den 

Loeken ab (dg: eisd) eisdem hereditarie possidendum pro duobus grossis 

Turonensibus antiquis dandis (dg: sibi a) eis ab aliis hereditarie 

nativitatis Domini ex dicto domistadio promittentes cum tutore #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter) alii repromiserunt indivisi (dg: quo facto Theodericus f de 

Gherwen frater dicti Laurencii super premissis et jure ad opus dicti 

Mathei et Petri fratrum renunciavit). Testes Scilder et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 266v 05 do 30-06-1390. 

Arnoldus Bolle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bolle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266v 06 do 30-06-1390. 

Aleijdis dvw Gerardus gnd Loij de oudere droeg over aan haar zuster Sophija 

dvw voornoemde Gerardus Loij de oudere 1/3 deel in een b-erfcijns van 7 

pond 15 schelling geld, die Johannes van Amersoijen zvw Arnoldus Vos 

beloofd had aan Gerardus van Mameren zvw Johannes van Mameren, een helft te 

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

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

Femija wv Petrus gnd Coninx enerzijds en erfgoed van Gossuinus gnd Ledige 

anderzijds. 
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Aleijdis filia quondam Gerardi (dg: Ger) dicti Loij senioris cum tutore 

terciam partem ad se spectantem in hereditario censu septem librarum et 

quindecim solidorum monete quem Johannes de Amersoijen filius quondam 

Arnoldi Vos promisit dare et exsolvere Gerardo de Mameren filio quondam 

Johannis de Mameren hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

medietate domus et aree site in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem Femije relicte quondam Petri dicti Coninx ex uno et inter 

hereditatem Gossuini dicti Ledige ex alio prout in litteris supportavit 

Sophije sue sorori filie dicti quondam Gerardi Loij senioris cum litteris 

et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Jordus datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 266v 07 do 30-06-1390. 

Godefridus die Hoessche van Ghestel beloofde aan Weltkinus gnd Grenen soen 

23 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1390) te betalen. 

 

Godefridus die Hoessche de Ghestel promisit Weltkino dicto Grenen soen 

XXIII Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 266v 08 do 30-06-1390. 

(dg: Johannes Ghijsbrechts soen alias gnd van Kuijc). 

 

(dg: Johannes Ghijsbrechts soen alias dictus de Kuijc). 

 

BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390. 

Cristina dvw Johannes gnd Loze verklaarde ontvangen15,16,17,18,19,20 te hebben 

van Wellinus van Beke alle achterstallige termijnen van erfcijnzen en 

lijfrenten, die voornoemde Wellinus moet betalen aan voornoemde Cristina. 

 

Cristina filia quondam Johannis dicti Loze palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Wellinum de Beke fore satisfactum ab omnibus arrestadiis 

sibi deficientibus et restantibus #usque in diem presentem# ab 

hereditariis censibus et vitalibus pensionibus quos et quas dictus 

Wellinus dicte Cristine solvere tenetur annuatim ut dicebat salvis dicte 

Cristine suis censibus et vitalibus pensionibus iuxta continentiam 

litterarum inde confectarum pro terminis futuris. Testes Scilder et 

Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 266v 10 do 30-06-1390. 

Johannes van Kuijc alias gnd Ghijsbrechts soen droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes van Tefelen (1) zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen en cijnzen, 

die waren van wijlen Aleijdis, ev voornoemde Johannes en dvw Johannes van 

Tefelen zv Gerardus, gelegen onder Lithoijen, Tefelen en Oijen, (2) alle 

erfgoederen en cijnzen, die eerstgenoemde Johannes van Kuijc onder 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 25 

pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en een 

lijfrente van 20? pond. 
16 Zie ← BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
17 Zie ← BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
18 Zie ← BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
19 Zie ← BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
20 Zie → BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
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Lithoijen, Tefelen en Oijen heeft liggen. 

 

Nota. 

Johannes de Kuijc alias dictus Ghijsbrechts soen suum usufructum sibi 

(dg: s) competentem in (dg: h) omnibus hereditatibus #et censibus# qui 

fuerant quondam Aleijdis uxoris olim dicti Johannis filie quondam 

Johannis de Tefelen filii Gerardi quocumque locorum infra parochias de 

Lijttoijen de Tefelen et de Oijen sitas atque omnes hereditates #et 

census# quos primodictus Johannes de Kuijc infra #dictas# parochias de 

Lijttoijen de Tefelen et de Oijen habet sitas ut dicebat supportavit 

Gerardo filio quondam Johannis de Tefelen cum omnibus #litteris# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: 

testes datum supra). 

 

BP 1178 f 266v 11 do 30-06-1390. 

Voornoemde Gerardus beloofde. 

 

Dictus Gerardus promisit. 

 

1178 mf8 A 12 f. 267. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 07-01-1390. 

 

BP 1178 f 267r 01 do 30-06-1390. 

Elizabeth dvw Henricus Moelnere droeg over aan Johannes van Vlimen een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en 2 bunder beemd in Veghel, tussen Johannes gnd Smijt 

enerzijds en Johannes Truden soen anderzijds, welke pacht aan haar was 

verkocht door Baudekinus gnd van Lijenen. Met achterstallige termijn van 

een jaar.  

 

Elizabeth filia quondam Henrici Moelnere hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo orto et duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Vechel inter hereditatem Johannis dicti Smijt ex uno et inter hereditatem 

Johannis Truden soen ex alio venditam sibi a Baudekino dicto de Lijenen 

prout in litteris supportavit Johanni de Vlimen cum litteris et jure et 

arrestadiis anni presentis promittens cum tutore ratam servare et 

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

Jordus datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 267r 02 do 30-06-1390. 

Johannes van Vlimen en zijn kinderen Reijnoldus en Arnoldus beloofden aan 

voornoemde Elizabeth 22 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis (zo 25-12-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

26-03-1391). 

 

Johannes de Vlimen Reijnoldus et Arnoldus eius liberi promiserunt dicte 

Elizabeth XXII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Domini et 

mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 03 do 30-06-1390. 

Hilla gnd des Costers en haar zoon Theodericus van Hollant beloofden aan 

Johannes van Mijngen, gedurende 3 jaar, elk jaar met Pasen (zo 05-03-1391; 

zo 14-04-1392; zo 06-04-1393) 7 Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Hilla dicta des Costers #et# Theodericus de Hollant eius filius (dg: 

promiserunt in) promiserunt super omnia se daturos et soluturos Johanni 

de Mijngen ad spacium (dg: tri) trium annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum trium annorum (dg: sex) #septem# Gelre gulden seu 

valorem in festo pasce et pro primo termino in festo pasche proxime 
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futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 04 do 30-06-1390. 

Albertus zvw Johannes gnd Hermans soen droeg over aan zijn zoon Hermannus 

en zijn schoonzoon Johannes Roest zvw Henricus Roest (1) zijn vruchtgebruik 

in alle erfgoederen van voornoemde Albertus, waarin zijn vrouw Agnes dvw 

Hermannus Snavel was overleden, gelegen onder Empel, (2) al zijn goederen, 

onder Empel, belast met lasten. 

 

Albertus filius quondam Johannis dicti Hermans soen suum usufructum sibi 

(dg: comp) competentem !omnibus hereditatibus eiusdem Alberti et in 

quibus hereditatibus Agnes quondam !uxor! filia quondam Hermanni Snavel 

decessit quocumque locorum infra parochiam de (dg: de) Empel sitis 

insuper omnia sua bona quocumque locorum infra dictam parochiam sita ut 

dicebat supportavit Hermanno suo filio et Johanni Roest filio #quondam# 

Henrici Roest #suo genero# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis oneribus exinde solvendis. Testes Penu et 

Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 05 do 30-06-1390. 

Hermannus zv Albertus zvw Johannes Hermans soen en Johannes Roest zvw 

Henricus Roest verhuurden aan voornoemde Albertus, voor de duur van zijn 

leven, 1 morgen land, in Meerwijk, naast de plaats gnd Leemsculen, ter 

plaatse gnd in het Kempke, tussen Rodolphus gnd den Grave enerzijds en 

eerstgenoemde Hermannus anderzijds, voor 10 schelling per jaar. De huursom 

is voldaan. 

 

Hermannus filius Alberti filii quondam Johannis Hermans soen et Johannes 

Roest filius quondam Henrici Roest unum juger terre situm in 

jurisdictione de Merewijc iuxta locum dictum Leemsculen in loco dicto int 

Kempken inter hereditatem Rodolphi dicti den Grave ex uno et inter 

hereditatem (dg: .) primodicti Hermanni ex alio (dg: locav) locaverunt 

dicto Alberto ab eodem ad eius vitam et non ultra possidendum anno 

quolibet ad eius vitam pro X solidis promittentes ratam servare et 

recognoverunt eis de pretio locacionis fore satisfactum (dg: et r) tali 

condicione quod dictum iuger terre post decessum dicti Alberti ad dictos 

Hermannum et Johannem Roest hereditario jure devolvetur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 267r 06 do 30-06-1390. 

Voornoemde Hermannus zv Albertus zvw Johannes Hermans soen en Johannes 

Roest zvw Henricus Roest ev Enghela dv voornoemde Albertus droegen over aan 

Johannes van Oijen Rutghers soen het deel, dat aan hen behoort en na 

overlijden van voornoemde Albertus en diens vrouw Hilla dvw Tielmannus 

Mathijs soen zal behoren, in alle erfgoederen van voornoemde Albertus, 

gelegen onder Orthen, en in alle goederen, die Albertus zal verwerven. 

 

Dicti Hermannus et Johannes Roest maritus et tutor legitimus Enghele sue 

uxoris filie dicti Alberti totam partem et omne jus (dg: eis de morte 

dicti Alberti et Hille eius uxoris filie quondam Tielmanni de Herwa 

Mathijs soen de Maren alterius eorum jure successionis hereditarie advo) 

eis aut eorum liberis et successoribus quovis modo competentes (dg: #et 

post mortem# in omnibus et singulis bonis dicti Alberti quocumque locorum 

infra parochiam de Orten consistentibus sive sitis atque) et post mortem 

dicti Alberti et Hille eius uxoris filie quondam Tielmanni (dg: de) 

Mathijs soen seu post mortem alterius competituras in omnibus et singulis 

bonis dicti Alberti quocumque locorum infra parochiam de Orten 

consistentibus sive sitis atque in omnibus et singulis bonis que dictus 

Albertus adhuc in sua vita acquiret quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebant supportaverunt Johanni de Oijen Rutghers soen 

promittentes super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem 
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et impeticionem et calangiam ex parte eorum et suorum liberorum et 

successorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 07 do 30-06-1390. 

Voornoemde Hermannus en Johannes Roest beloofden aan Johannes van Oijen 

Rutghers soen 24 Gelderse gulden of de waarde, binnen 2 maanden na 

overlijden van voornoemde Albertus te betalen. 

 

Dicti Hermannus et Johannes (dg: Roe) Roest promiserunt (dg: dicto 

Alberto) #Johanni de Oijen Rutghers soen# XXIIII Gelre gulden seu valorem 

(dg: statim post de) infra duos menses post decessum dicti Alberti (dg: 

filii dicti Hermanni) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 08 do 30-06-1390. 

Ghibo zvw Petrus van der Werde verkocht aan Hermannus gnd Loden soen een 

n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) de helft in een kamp, gnd dat Laerskempke, in Empel, tussen Ghibo 

Proefts enerzijds en Johannes van Zelant anderzijds, te weten uit de helft 

naast voornoemde Ghibo Proefts, van welk kamp de andere helft behoort aan 

voornoemde Johannes van Zelant, (2) een huis en tuin, in Empel, tussen 

Beatrix Maes enerzijds en Nijcholaus Raets soen anderzijds, (3) ½ morgen 

land, ter plaatse gnd op Heijnxstem, beiderzijds tussen Albertus van 

Heijnxtstem, reeds belast met 24 schelling en 9½ groot. 

 

Ghibo (dg: Pe) filius quondam Petri van der Werde hereditarie vendidit 

Hermanno dicto Loden soen hereditariam paccionem unius modii ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: nativitatis Domini) 

purificationis ex (dg: uno iugero terre) medietate ad dictum venditorem 

spectante in uno campo dicto dat Laerskempken sito in parochia de Empel 

inter hereditatem Ghibonis Proefts ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Zelant ex alio scilicet ex illa medietate que sita est (dg: ..) 

contigue iuxta hereditatem dicti Ghibonis Proefts et de quo campo reliqua 

medietas spectat ad Johannem de Zelant predictum ut dicebat atque ex domo 

et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem Beatricis Maes ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai Raets soen ex alio (dg: promittens s) 

atque ex dimidio iugero terre sito in loco dicto op Heijnxstem inter 

hereditatem Alberti de Heijnxtstem ex utroque latere coadiacentem 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XXIIII solidis et novem et dimidio grossis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 09 do 30-06-1390. 

Hermannus Aelbrects soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Aelbrects soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 10 do 30-06-1390. 

Gerardus Witmeri en zijn zuster Rijka, kvw Petrus Witmeri, droegen over aan 

de secretaris, tbv Reijnerus van der Heijden, (1) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Grave, die Wijnricus van der Heijden leverde aan wijlen 

voornoemde Petrus, gaande uit erfgoederen in Eescheren, (2) een b-erfpacht 

van 9 lopen rogge, maat van Grave, en 2 hoenderen, die Nijcholaus van 

Pollonen leverde aan wijlen voornoemde Petrus Witmeri, gaande uit 

erfgoederen in Eescheren, (3) een b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van 

Grave, die Henricus Pittegoets leverde aan wijlen voornoemde Petrus 

Witmeri, gaande uit erfgoederen aldaar. 

 

Gerardus Witmeri et (dg: Rijcwigis) Rijka eius soror (dg: f) liberi 

quondam Petri Witmeri cum tutore hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Gravia quam Wijnricus van der Heijden dicto quondam 

Petro solvere consuevit hereditarie ex hereditatibus sitis in Eescheren 
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item hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis dicte mensure et 

duorum pullorum quem (dg: J) Nijcholaus de Pollonen dicto quondam Petro 

Witmeri solvere consuevit ex hereditatibus sitis in Eescheren item 

hereditariam paccionem duorum lopinorum siliginis dicte mensure [quam] 

Henricus Pittegoets dicto quondam Petro Witmeri solvere consuevit #ex 

hereditatibus ibidem sitis# supportaverunt mihi ad opus Reijneri van der 

Heijden promittentes (dg: indivisi s) cum tutore indivisi super habita et 

habenda warandiam per annum et diem conta omnes juri competere valentes. 

Testes Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 267r 11 vr 01-07-1390. 

Arnoldus Crauwel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Jacobus zv Henricus Zelen soen. 

 

Arnoldus Crauwel omnes vendiciones et alienaciones factas per Jacobum 

filium Henrici Zelen soen calumpniavit. Testes Scilder et Goess datum 

sexta post Pe Pauli. 

 

1178 mf8 A 13 f. 267v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 01-07-1390. 

 Dominica post Petri et Pauli: zondag 03-07-1390. 

 anno nonagesimo mensis julii die 3a: zondag 03-07-1390. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1390. 

 

BP 1178 f 267v 01 vr 01-07-1390. 

Andreas Weijhaze verkocht aan Theodericus van Amersoijen een huis en erf in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Scaden 

enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus van Maren anderzijds, aan hem 

verkocht21 door Johannes gnd Holaer riemmaker. 

 

Andreas Weijhaze domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Gerardi Scaden ex uno et inter hereditatem quondam 

Engberti de Maren ex alio venditam sibi a Johanne dicto Holaer 

corrigiatore prout in litteris vendidit Theoderico de Amersoijen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Sta datum sexta post Pe 

Pau. 

 

BP 1178 f 267v 02 vr 01-07-1390. 

Arnoldus Allentier? verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Allen[t?]ier prebuit et reportavit. Testes datum sexta post Pe 

Pau. 

 

BP 1178 f 267v 03 vr 01-07-1390. 

Voornoemde koper, Johannes van Amersoijen en Gerardus van Vladeracken 

beloofden aan voornoemde Andreas verkoper 61 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis (zo 25-12-1390), en hetzelfde bedrag met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1391) te betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus emptor (dg: promis) et Johannes de Amersoijen et Gerardus de 

Vladeracken promiserunt dicto Andree venditori LXI Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis (dg: nativitatis) Domini et tantum in festo 

nativitatis Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. Et 

ponetur in duabus litteris. 

 

BP 1178 f 267v 04 vr 01-07-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 117v 10 za 11-09-1389, verkoop van het huis en erf. 
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Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267v 05 zo 03-07-1390. 

Johannes gnd Sticker en zijn zoon Hermannus verkochten aan Zegherus van 

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

wijlen Reijnerus van Aken enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus gnd Wil 

Gielijs anderzijds, aan hem verkocht door Nijcholaus gnd Stakenborch, van 

welk huis en erf voornoemde Johannes Sticker een helft, behorend aan 

Johannes zv voornoemde Nijcholaus van Stakenborch en Theodericus van Tricht 

ev Bela dv voornoemde Nijcholaus, verworven had van Ludekinus gnd Hagen. 

Ze beloofden aanspraken van erfg vw Hilla, mv voornoemde Hermannus, af te 

handelen. Voornoemde Johannes en zijn zoon Hermannus behouden hieruit een 

n-erfcijns van 4 pond geld, die de koper aan verkopers beloofde. 

 

Johannes dictus Sticker #et Hermannus eius filius# domum (dg: et #ortum# 

aream sitos in B) et aream sitam in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem Reijneri quondam de Aken ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi dicti Wil Gielijs ex alio venditam sibi a Nijcholao 

dicto Stakenborch prout in litteris et de qua domo et area dictus 

Johannes Sticker (dg: eciam) unam medietatem (dg: erga) #spectantem ad# 

Johannem filium dicti (dg: quondam) Nijcholai de Stakenborch et 

Theodericum de Tricht maritum et tutorem Bele sue uxoris filie dicti 

Nijcholai eciam postmodum acquisiverat (dg: .. .) erga Ludekinum dictum 

Hagen prout hoc et alia in litteris continentur hereditarie vendiderunt 

Zeghero de Puppel supportaverunt cum dictis litteris et aliis et jure 

(dg: promittentes et cum eo Hermannus eius ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere quo facto Hermannus filius dicti Johannis Sticker 

super dicta domo et area et jure ad sibi in) promittentes indivisi ratam 

servare et obligationem (dg: et impe ex parte eorum deponere) et 

impeticionem ex parte et quorumcumque heredum quondam Hille matris dicti 

Hermanni deponere salvo tamen dictis Johanni et Hermanno eius filio in 

premissis hereditario censu quatuor librarum monete quem dictus emptor 

dictis emptoribus ex premissis dare et solvere promisit coram scabinis 

infrascriptis. Testes Penu et Goess datum dominica post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 267v 06 zo 03-07-1390. 

Hermannus zvw Theodericus Sticker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus flius quondam Theoderici Sticker prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 267v 07 zo 03-07-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes en zijn zoon Hermannus 

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 over 2 jaar (wo 25-

12-1392), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Johanni et Hermanno 

eius filio hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie 

mediatim Domini et mediatim (dg: Joh) Johannis #et primo termino a 

nativitatis Domini ultra duos annos# ex dicta domo et area tali 

condicione quod dictus Johannes dictum censum ad eius vitam integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictum Hermannum eius filium hereditarie 

devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267v 08 zo 03-07-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Sticker 25 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto Johanni Sticker XXV Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

 

BP 1178 f 267v 09 zo 03-07-1390. 

Zegherus zvw Marcelius van Puppel {niet afgewerkt contract}. 

 

Zegherus filius quondam Marcelii de Puppel. 

 

BP 1178 f 267v 10 zo 03-07-1390. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende 2 jaar ingegaan afgelopen 

Sint-Jan (vr 24-06-1390), met 40 Hollandse gulden of de waarde. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Lambertus van den Hoevel, 

Hermannus Sticker zvw Theodericus Sticker en Johannes van Gherwen. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium duorum annorum post festum 

nativitatis Johannis proxime preteritum deinceps sine medio sequentium 

semper dictis duobus annis durantibus cum XL Hollant gulden seu valorem 

ut in forma. Acta in camera anno nonagesimo mensis julii die 3a hora 

vesperarum presentibus scabinis Lamberto van den Hoevel Hermanno Sticker 

filio quondam Theoderici Sticker (dg: W) Johanne de Gherwen. 

 

BP 1178 f 267v 11 zo 03-07-1390. 

Voornoemde Zegherus beloofde aan voornoemde Johannes Sticker en zijn zoon 

Hermannus 25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over 1 jaar (ma 24-

06-1392) te betalen. De brief overhandigen aan Hermannus zvw Theodericus 

Sticker. 

 

Dictus (dg: Marcelii) Zegherus promisit super omnia dicto Johanni Sticker 

et Hermanno eius filio seu eorum alteri XXV Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera Hermanno filio quondam Theoderici Sticker. 

 

BP 1178 f 267v 12 zo 03-07-1390. 

Zegherus zvw Marcelius van Puppel droeg over aan Johannes Sticker en zijn 

zoon Hermannus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde 

wijlen Marcelius van Puppel, in Den Bosch, in een straat die loopt van het 

midden van de Peperstraat naar de woning van wijlen Rodolphus van Zulikem, 

tussen erfgoed van voornoemde wijlen Rodolphus van Zulikem, thans Lambertus 

gnd met den Croden Wagen, enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus gnd Kernau 

thans erfg vw Lambertus Snoec anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Tommelen, 13 lopen rogge groot, gelegen in Nuland, tussen wijlen Johannes 

van Nuwelant enerzijds en Johannes gnd Lanen soen anderzijds, welke pacht 

voornoemde Zegherus kocht van Boudewinus gnd van Zelant. 

 

Zegherus filius quondam Marcelii de Puppel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

nativitatis Domini et in Busco tradendam de et ex domo et area #dicti# 

quondam Marcelii de Puppel sita in Busco in vico tendente a medio vici 

dicti Peperstraet versus mansionem quondam Rodolphi de Zulikem inter 

hereditatem eiusdem quondam Rodolphi de Zulikem (dg: ex) nunc ad 

Lambertum dictum met den Croden Wagen spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri dicti Kernau nunc ad heredes quondam Lamberti 

Snoec spectantem ex alio atque de et ex quadam pecia terre dicta 

communiter die Tommelen tredecim lopinos siliginis in semine capiente 

sita in (dg: dicta) parochia de Nuwelant inter hereditatem quondam 

Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Lanen 

soen ex alio quam paccionem dictus Zegherus erga Boudewinum dictum de 

Zelant emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni Sticker 

et Hermanno eius filio cum litteris jure promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus Johannes 

#Sticker# dictam paccionem ad eius vitam integraliter possidebit post 

eius decessum ad dictum Hermannum eius filium integraliter devolvendam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 267v 13 ma 04-07-1390. 

Johannes Sticker en zijn zoon Hermannus gaven uit aan Johannes van Os zvw 

Henricus Bars de helft in een huis22,23 en erf van wijlen Willelmus Wijnter, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Jacobus gnd 

Coppennaij enerzijds en erfgoed van Willelmus die Olijsleger anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die hieruit gaan, en thans voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes van Os de andere helft tot onderpand. 

 

Johannes Sticker et Hermannus eius filius medietatem ad eos spectantem in 

domo et area quondam Willelmi Wijnter sita in Busco ad vicum dictum Huls 

inter hereditatem (dg: quondam Aleijdis Co) #quondam# Jacobi dicti 

Coppennaij (dg: -s) ex uno et inter hereditatem Willelmi die Olijsleger 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Johanni de Os filio 

quondam Henrici Bars ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando eis ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

dicta medietate promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et alter repromisit (dg: tali) et ad maiorem securitatem dictus 

Johannes de Os reliquam medietatem dictis Johanni et Hermanno ad pignus 

imposuit tali condicione quod dictus Johannes Sticker dictum censum ad 

eius vitam possidebit post eius decessum ad dictum Hermannum hereditarie 

devolvendum. Testes Goess et Jordus datum secunda post Pa Pau. 

 

1178 mf8 A 14 f. 268. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1390. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1390. 

 

BP 1178 f 268r 01 ma 04-07-1390. 

Reijnerus Haengreve zvw Matheus van Baescot verkocht aan Johannes van 

Broegel kramer een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, gnd Stegenakker, 1 mud 

rogge groot, in Asten, tussen Johannes van den Rosendale enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een beemd, gnd de Stegenbeemd, in Asten, aan het 

eind van voornoemde akker, tussen kinderen gnd van der Papendonc enerzijds 

en voornoemde Johannes van den Rosendale anderzijds, (3) een beemd, gnd die 

Bleke, ongeveer 3 bunder groot, in Asten, tussen wijlen Gerardus van den 

Kreijenstert enerzijds en Nijcholaus van den Wolfsberch anderzijds, reeds 

belast met (a) 2 lopen rogge en 2 lopen gerst, gaande uit voornoemde akker 

en Stegenbeemd, (b) de grondcijns, gaande uit voornoemde beemd gnd die 

Bleke, (c) een b-erfpacht van 2 mud rogge aan Willelmus Posteel, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Reijnerus Haengreve filius quondam Mathei de (dg: Bascot) #Baescot# 

hereditarie vendidit Johanni de Broegel institori hereditariam paccionem 

duorum modiorum (dg: silig) siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex agro terre dicto 

Stegenacker (dg: sito in parochia de Asten dimidium) #unum# modium 

                         
22 Zie → BP 1182 p 206v 04 vr 24-09-1400, verkoop van een erfcijns uit onder meer dit huis. 
23 Zie → VB 1799 f 186r 03 ma 09-01-1402, Jan Sticker was gericht … aen die helft welc tot den 
voirg Jan Sticker ende Herman sinen soen behorende was in huijs ende erve wilner Willem 

Wijnters gelegen in tsHertogenbosch ter straten geheijten Huls tusschen den erve wilner Jacops 

geheijten Coppennaij ende tusschen den erve Willems geheijten die olijsleger ende aen die 

ander helft welc tot Jan van Os soen wilner Henrics geheijten Bairs behorende was in den 

huijse ende erve voirs overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
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siliginis in semine capiente sito in parochia de Asten inter hereditatem 

Johannis van den Rosendale ex uno et inter communem viam ex alio item ex 

prato dicto den Stegenbeemt sito in dicta parochia ad finem dicti agri 

inter hereditatem liberorum dictorum van der Papendonc ex uno et inter 

hereditatem #dicti# Johannis van den Rosendale ex alio item ex prato 

dicto die Bleke tria bonaria vel circiter continente sito in dicta 

parochia inter hereditatem #quondam# Gerardi van den Kreijenstert ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai van den Wolfsberch ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: censu) duobus lopinis siliginis et duobus lopinis 

ordei ex dictis agro et prato dicto die (dg: Steenacker) #Stegenbeemt# et 

censu domini fundi ex dicto prato die Bleke vocato et hereditaria 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis Willelmo #Posteel# ex 

premissis solvendis et sufficientem facere. Testes Spanct et Scilder 

datum secunda post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268r 02 .. 15-05-16.. 

Bovenstaande pacht is gelost. 

 

Dominus? Henricus van Santvorden cum Aleijde heeft opentelic bekent ende 

beleden dat Thomas Jacobs ?cum ?juribus heeft voldaen ende betaelt 

....... erfelic gelost deze neffen staende pacht hem aengekomen ?nae 

doode van sijn groetmoedere ?soe hij ?bekende consenterende over sulcx in 

cassatie deser. Actum den vijfftiende meij XVI ....... ........ 

Mattenbr... 

 

BP 1178 f 268r 03 ma 04-07-1390. 

Johannes Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268r 04 ma 04-07-1390. 

Egidius gnd Theus soen verkocht aan Hermannus Loden soen een n-erfpacht van 

1½ mud gerst, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) ½ 

morgen land in Kessel, ter plaatse gnd de Voorste Eirt, tussen Zebertus van 

der Molen enerzijds en Willelmus Stinen soen anderzijds, (2) een huis en 

tuin in Kessel, tussen Johannes van Hollant enerzijds en Willelmus van Hees 

anderzijds, (3) een akker gnd de Maarse Akker, 5 hont groot, in Kessel, 

tussen Aleijdis Daems enerzijds en erfgoed van voornoemde verkoper 

anderzijds, (4) 2 hont land in Kessel, ter plaatse gnd die Korte Beemden, 

tussen Herbertus Truden soen enerzijds en broeder Henricus Berwout 

anderzijds, reeds belast met dijken en waterlaten. 

 

Egidius dictus (dg: d) Theus soen hereditarie vendidit Hermanno Loden 

soen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum (dg: sxiliginis) 

ordei mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

nativitatis Domini ex dimidio iugero terre sito in parochia de Kessel 

(dg: inter hereditatem Zeberti van den) ad locum dictum den Vorsten Eirt 

inter hereditatem Zeberti van der Molen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Stinen soen ex alio item ex domo et orto sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis van Hollant ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Hees ex alio et ex (dg: ex) agro dicto den Maersschen Acker 

(dg: contine) quinque hont continente sito in dicta parochia inter 

hereditatem (dg: quond) Aleijdis Daems ex uno et inter hereditatem dicti 

venditoris ex alio item ex duobus hont terre sitis in dicta parochia ad 

locum dictum die Corten Beemden inter hereditatem Herberti Truden soen ex 

uno et inter hereditatem fratris Henrici (dg: ..) Berwout ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: cens) 

aggeribus et aqueductibus ad premissa spectantibus et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 268r 05 ma 04-07-1390. 

Goeswinus zvw Goeswinus Kerijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini Kerijs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268r 06 ma 04-07-1390. 

Johannes Busscher de jongere beloofde aan Henricus gnd Colen bakker 1 last 

haring etc met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) in Den Bosch, onder de 

kraan, te leveren. 

 

Johannes Busscher junior promisit Henrico dicto Colen pistori unum last 

allecium etc ad nativitatis Domini proxime persolvendum et in Busco sub 

edificio dicto craen tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268r 07 di 05-07-1390. 

Henricus zv Theodericus Buc beloofde aan zijn schoonvader Henricus van 

Uden, tbv erfg van Elizabeth, ev eerstgenoemde Henricus en dv voornoemde 

Henricus van Uden, ingeval voornoemde Elizabeth zou overlijden zonder 

wettig nageslacht, dat dan erfg van voornoemde Elizabeth zullen ontvangen 

200 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, uit alle 

goederen van eerstgenoemde Henricus, uit te keren na overlijden van 

eerstgenoemde Henricus en diens voornoemde vrouw Elizabeth, en niet eerder. 

 

Henricus filius Theoderici Buc promisit super omnia Henrico de Uden suo 

(dg: genero) #socero# ad opus heredum Elizabeth uxoris primodicti Henrici 

filie dicti Henrici de (dg: Ude) Uden quod si contingat predictam 

Elizabeth decedere sine prole legitima ab primodicta (dg: Elizabeth) 

Henrico et dicta Elizabeth pariter genita vel generanda superviva 

remanente #quod# extunc dicti heredes prefate Elizabeth levabunt et 

percipient in hoc (dg: de duc) eventu ducentos florenos communiter 

#Hollant# gulden vocatos seu aliud pagamentum eiusdem valoris de et ex 

omnibus bonis primodicti Henrici post decessum primodicti Henrici et 

dicte Elizabeth eius uxoris amborum et non prius persolvendos et 

levandos. Testes Gerardus et Jordus datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268r 08 di 05-07-1390. 

Gerardus van Beest zvw Arnoldus gnd Nout Nollens soen verkocht aan Henricus 

zvw Henricus Matheus 13 hont 40 roeden land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

After op Beemden, naast een gemene weg gnd die Oude Stege enerzijds en 

Heijlwigis wv Gerardus Nollens anderzijds, belast met een cijns van 4 

penning per morgen van voornoemde 13 hont 40 roeden, en een b-erfcijns van 

1 oude schild aan voornoemde Heijlwigis. Bij het afmeten van voornoemde 13 

hont 40 roeden tellen ook de sloten mee, op het eind en aan de zijden van 

de 13 hont 40 roeden. 

 

Gerardus de Beest filius quondam Arnoldi dicti Nout Nollens soen (dg: duo 

m ter) tredecim hont et XL virgatas terre sitas in parochia de Groet Lijt 

in loco dicto After op (dg: Le) Beemden iuxta (dg: antiquam) communem 

plateam dictam die Aude Stege ex uno et inter hereditatem (dg: relicte) 

Heijlwigis relicte quondam Gerardi Nollens ex alio ut dicebat vendidit 

Henrico filio quondam Henrici Matheus promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere excepto censu quatuor 

denariorum ex quolibet iugero dictorum tredecim hont et XL virgatarum 

terre et hereditario censu unius aude scilde dicte Heijlwigi ex premissis 

solvendis tali condicione quod in mensurando dictas (dg: XIII) XIII hont 

et XL virgatas terre commensurabuntur fossata ad has (dg: -s) spectantia 

sita ad finem #et ad latera# dictorum XIII hont et XL virgatarum. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 268r 09 di 05-07-1390. 

Willelmus wettige zvw Nijcholaus Rover van Bakel, door voornoemde 

Nijcholaus Rover verwekt bij Bela gnd Holtens dochter, droeg over aan 

Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus een lijfrente van 13 pond geld, 

op het leven van voornoemde Willelmus, een helft te betalen met Sint-

Remigius en de andere helft met Pasen, aan hem verkocht door de stad Den 

Bosch, met de voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Willelmus filius legitimus quondam Nijcholai Rover de Bakel ab eodem 

quondam quondam Nijcholao Rover et Bela dicta Holtens dochter pariter 

genitus vitalem pensionem XIII librarum monete solvendam ad vitam dicti 

Willelmi et non ultra mediatim Remigii et mediatim pasche venditam sibi 

ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo sigillatis supportavit 

Willelmo van den Arennest filio quondam Nijcholai cum litteris et jure et 

cum condicionibus in dictis litteris contentis promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268r 10 di 05-07-1390. 

Ludolphus van Boemel verkocht aan Arnoldus zvw Heijnmannus gnd Bliden soen 

van Druenen een deel erfgoed, uit 4 roeden gnd gerden van voornoemde 

Ludolphus, in Druenen, tussen twee gerden gnd die Holten aan voornoemde 

Ludolphus behorend enerzijds en vier roeden van voornoemde Ludolphus 

anderzijds, te weten het deel dat reikt vanaf de gemene weg tot aan de 

plaats gnd ten Ouden Dwergrave toe, met gebouwen, belast met 1 oude groot 

aan de hertog. 

 

Ludolphus de Boemel quandam partem hereditatis de quatuor virgatis (dg: 

..) dictis gherden terre dicti Ludolphi sitis #sitis# (dg: cum) in 

parochia de Druenen inter duas virgatas dictas gherden terre nuncupatas 

die Holten ad dictum Ludolphum spectantes ex uno et inter quatuor 

virgatas terre dicti Ludolphi ex alio scitam? illam partem que tendit 

(dg: ad) a communi platea usque ad locum dictum (dg: de) ten Ouden 

Dwergrave toe prout huiusmodi pars ibidem sita est ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit Arnoldo filio) simul cum edificiis in dicta parte 

consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ?m) Arnoldo filio 

quondam (dg: Henrici dicti) Heijnmanni dicti Bliden soen de Druenen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino nostro duci exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268r 11 di 05-07-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Ludolphus 54 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Ludolpho LIIII Gelre gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

+ {met haal verbonden met + bij BP 1178 f 268r 13}. 

 

BP 1178 f 268r 12 di 05-07-1390. 

Voornoemde Ludolphus van Boemel gaf uit aan Henricus Bije zvw Walterus Bije 

(1) een deel uit 4 roeden gnd gerden, tussen Druenen en voornoemde twee 

gerden gnd die Holten aan voornoemde Ludolphus behorend enerzijds en de 

andere 4 gerden aan voornoemde Ludolphus behorend anderzijds, te weten het 

deel dat reikt vanaf de plaats gnd ten Ouden Dwergrave toe tot aan de 

plaats gnd tot Waude toe, (2) de andere 4 gerden van voornoemde Ludolphus, 

aldaar, naast eerstgenoemde 4 roeden enerzijds en Godefridus Hannen soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ten Woude 

toe; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groot aan de hertog en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 
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Dictus Ludolphus de Boemel quandam partem de quatuor virgatis terre 

dictis gherden sitis inter parochiam de Druenen inter duas virgatas 

dictas gherden terre (dg: dicto) nuncupatas die Holten ad dictum 

Ludolphum spectantes ex uno et inter hereditatem (dg: ?di) alias quatuor 

virgatas terre dictas gherden ad dictum Ludolphum spectantes ex alio (dg: 

atque dictas quatuor alias virgatas terre dicti Lud) scilicet {volgt BP 

1178 f 268v 01}. 

 

BP 1178 f 268r 13 di 05-07-1390. 

Henricus Boije Walters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

(dg: Hij) Henricus Boije Walters soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf8 B 01 f. 268v. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1390. 

 in octavis Petri et Pauli: woensdag 06-07-1390. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1390. 

 

BP 1178 f 268v 01 di 05-07-1390. 

illam partem (dg: dictarum) primodictarum quatuor virgatarum terre que 

pars tendit a loco dicto (dg: dicto) ten Ouden #Dwer#grave toe usque ad 

locum dictum tot Waude toe (dg: . atque) prout huiusmodi pars ibidem sita 

est atque dictas alias quatuor (dg: virg) virgatas terre dictas gherden 

dicti Ludolphi sitas ibidem contigue iuxta primodictas quatuor virgatas 

terre ex uno et inter hereditatem Godefridi Hannen soen ex alio tendentes 

a communi (dg: co) platea usque ad locum dictum ten Woude toe #prout 

ibidem site sunt# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Bije 

filio quondam (dg: Henrici) Walteri Bije ab eodem hereditarie possidendas 

pro quinque grossis antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes (dg: da) Gerardus et Scilder datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268v 02 di 05-07-1390. 

Ludolphus van Boemel gaf uit aan Adam zvw Petrus van den Hecken van Druenen 

4 roeden land, in Druenen, tussen Lambertus van Tede enerzijds en 

Heijlwigis wv Johannes gnd Mijs anderzijds, strekkend vanf de plaats gnd 

van der Halver Braken tot aan de plaats gnd ter Sceet toe; de uitgifte 

geschiedde voor 4 oude groot minus 3 obool aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Ludolphus de Boemel (dg: maritus et tutor legitimus ut dicebat Johanne 

sue uxoris filie quondam Goeswini van den Steen) quatuor virgatas terre 

sitas in parochia de Druenen inter hereditatem Lamberti de Tede ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Johannis dicti Mijs ex alio 

tendentes a loco dicto van der Halver Braken usque ad locum dictum ter 

Sceet toe #prout ibidem site sunt# dedit ad hereditariam paccionem (dg: 

Henrico Bije Wouters soen) #Ade filio quondam Petri van den Hecken de 

Druenen# ab eodem etc pro quatuor grossis antiquis minus (dg: quat) 

tribus obulis domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: d) 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 et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 268v 03 di 05-07-1390. 

Voornoemde Adam beloofde aan voornoemde Ludolphus 12 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus Adam promisit dicto Ludolpho XII Gelre gulden (dg: ad) seu valorem 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268v 04 di 05-07-1390. 

Ghisbertus zvw Hermannus gnd Sceel Herman droeg over aan Johannes van 

Wijnterle nzv Henricus Groeve alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn tante Elizabeth gnd die Boenerij svw voornoemde 

Hermannus. 

 

Ghisbertus (dg: Hermans so de) #filius quondam# Hermanni dicti Sceel 

Herman omnia bona sibi de morte quondam Elizabeth dicte die Boenerij sue 

matertere sororis olim dicti quondam Hermanni successione advoluta 

quocumque locorum sita #sive consistentia# supportavit Johanni (dg: W) de 

Wijnterle filio naturali Henrici Groeve promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 268v 05 wo 06-07-1390. 

Nijcholaus zv Johannes gnd tSaren soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus 

gnd Valke gaven uit aan Theodericus Werner (1) een huis, tuin, beemd en 

stuk land, aaneengelegen, van wijlen voornoemde Arnoldus Valke, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen een gemene weg enerzijds en 

Rodolphus van den Brekelen anderzijds, met een eind strekkend aan Truda gnd 

Valcs, zoals de goederen behoorden aan wijlen voornoemde Arnoldus Valke; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 3 hoenderen aan de grondheer, (b) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, aan het altaar van de H.Maria Maagd, in de kerk 

van Gestel, (c) een b-erfcijns van 30 schelling geld aan het altaar van de 

H.Maria Magdalena, in voornoemde kerk van Gestel, (d) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, aan de H.Geest, kerk en vicaria aldaar, en thans voor (e) een 

n-erfpacht van 28 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in voornoemd huis 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot 

onderpand een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 5 mud Henricus 

van den Deren moet leveren aan voornoemde Theodericus Werneer, gaande uit 

een huis, tuin en 6 bunder aangelegen land, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Sporch, tussen wijlen Reijnerus van Lijt enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Nijcholaus filius (dg: quondam) Johannis dicti tSaren soen maritus 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti (dg: Valke) 

Valke et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore domum et ortum 

pratum et peciam terre sibi adiacentes dicti quondam Arnoldi Valke sitos 

in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel inter ![in]ter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

van den Brekelen ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Trude 

dicte Valcs (dg: ut d) prout ibidem siti sunt et ad dictum quondam 

Arnoldum Valke spectare consueverunt ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Theoderico Werner ab eodem hereditarie possidendos pro tribus 

pullis (dg: pro here) domino fundi et pro hereditario censu quatuor 

librarum (dg: communis) monete altari beate Marie (dg: filie) virginis 

site in ecclesia de Ghestel atque pro hereditario censu XXX solidorum 

monete (dg: altera) altari beate Marie Magdalene site in dicta ecclesia 

de Ghestel et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: mense 

s) mense sancti spiritus (dg: ibide) et ecclesie et vicarie ibidem exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XXVIII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda eis ab alio hereditarie purificationis 

et (dg: supra) in dicta (dg: dicta) domo tradenda ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 
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alter repromisit et ad maiorem securitatem hereditariam paccionem XII 

(dg: paccionem) lopinorum siliginis dicte mensure de hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quinque modiorum 

siliginis Henricus van den Deren dicto Theoderico Werneer solvere tenetur 

annuatim ex (dg: sex) domo et orto et sex bonariis (dg: terre pa) terre 

sibi adiacentibus sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum Sporch 

inter hereditatem (dg: Re) quondam Reijneri de Lijt ex uno et inter 

communitatem ex alio ad pignus imposuit promittentes #super omnia# de 

dicta (dg: censu) paccione (dg: XV) XII lopinorum siliginis (dg: men) 

warandiam. Testes Penu et Goess datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268v 06 wo 06-07-1390. 

Voornoemde Nijcholaus zv Johannes gnd tSaren soen en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Arnoldus gnd Valke droegen over aan Theodericus Werneer een b-erfcijns 

van 26 schelling, die Roelkinus van den Brekelen met Lichtmis betaalde aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Valke, gaande uit een stuk land, gnd Tielkens 

Hof, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen Walterus Koc 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dicti Nijcholaus et Elizabeth ut supra hereditarium censum XXVI solidorum 

quem Roelkinus van den Brekelen (dg: f) dicto quondam Arnoldo Valke 

solvere consuevit hereditarie #purificationis# ex pecia terre dicta 

Tielkens Hof sita in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum 

Rumel inter hereditatem (dg: W) Walteri Koc ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: sup) ut dicebant supportaverunt Theoderico (dg: 

Wrot..) Werneer promittentes warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 268v 07 do 07-07-1390. 

Walterus zv Johannes gnd Wouters soen van Helmont verkocht aan Gerardus 

Vrieze van Vechel zv Jutta een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

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

in Helmond, tussen Petrus die Weder enerzijds en Nijcholaus gnd Stiers soen 

anderzijds, reeds belast met 2 Hollandse plakken en een b-erfpacht van 1 

mud rogge, en uit alle andere goederen van voornoemde verkoper, in Helmond. 

 

Walterus filius Johannis dicti Wouters soen de Helmont hereditarie 

vendidit Gerardo Vrieze #de Vechel# filio Jutte hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Helmont tradendam ex domo et (dg: area) orto sitis 

in Helmont inter hereditatem Petri die Weder ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Stiers soen ex alio (dg: ut d) atque ex omnibus aliis 

bonis dicti venditoris sitis in Helmont ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: here) duobus Hollant placken et 

hereditaria paccione (dg: duorum) unius modii siliginis de dictis domo et 

orto prius solvendis et sufficientem. Testes Penu et Scilder datum in 

crastino (dg: P) octavarum Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268v 08 do 07-07-1390. 

Petrus Loeffart droeg over aan Engbertus van der Boijdonc een b-erfpacht 

van 1 malder rogge, Bossche maat, die voornoemde Petrus met Lichtmis beurt, 

gaande uit een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd aan Genen Rame, 

tussen Arnoldus van den Laer enerzijds en Johannes gnd Rijke anderzijds, 

welke pacht voornoemde Petrus verworven had van voornoemde Arnoldus van den 

Laer. 

 

Petrus Loeffart hereditariam paccionem (dg: pac) unius maldri siliginis 

mensure de Buschoducis quam paccionem Petrus solvendam habet hereditarie 

purificationis ex pecia terre sita in parochia de (dg: R) Nijsterle (dg: 

int) ad locum dictum aen Ghenen Rame inter hereditatem Arnoldi van den 

Laer ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Rijke ex alio et quam 
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paccionem dictus Petrus erga dictum Arnoldum van den Laer acquisiverat ut 

dicebat supportavit Engberto van der Boijdonc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Goess datum in 

crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1178 f 268v 09 do 07-07-1390. 

Engbertus van der Boijdonc beloofde aan Petrus gnd Loeffart een lijfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Engbertus. De brief overhandigen aan voornoemde 

Engbertus. 

 

Engbertus van der Boijdonc promisit super omnia se daturum et soluturum 

Petro dicto Loeffart vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco (dg: h) anno quolibet ad vitam dicti Petri et non ultra 

purificationis ex omnibus bonis dicti Engberti quocumque sitis et cum 

Petrus predictus mortuus fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Engberto. 

 

1178 mf8 B 02 f. 269. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1390. 

 

BP 1178 f 269r 01 do 07-07-1390. 

Johannes Buc van Lijt beloofde aan Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover 

ridder 24 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak per mud, met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) te leveren. 

 

Johannes Buc de Lijt promisit Theoderico Rover filio quondam domini 

Emondi Rover militis XXIIII modios avene mensure de Busco scilicet de 

meliori avene que vendetur etc (dg: mi) minus de quolibet modio avene una 

placka ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Goess 

datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1178 f 269r 02 do 07-07-1390. 

Henricus Priem zvw Johannes gnd Bael van Roesmalen verkocht aan Willelmus 

Hels een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 

5 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op den Operen Poel, tussen een zekere 

gnd Mijerken zv Marcelius gnd Zeel Vilt enerzijds en Johannes zvw Gerijsius 

gnd Hillen soen anderzijds. 

 

Henricus Priem filius quondam Johannis dicti Bael de Roesmalen 

hereditarie vendidit Willelmo Hels hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie pasche ex (dg: pec) quinque hont terre sitis 

in parochia de Os in loco dicto op den Operen (dg: :P) Poel inter 

hereditatem cuiusdam dicti Mijerken filii Marcelii dicti Zeel Vilt ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii quondam Gerijsii dicti Hillen soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tenetur VIII et dimidium 

grossos. 

 

BP 1178 f 269r 03 do 07-07-1390. 

Ghibo van Eijcke verkocht aan Stephanus Wert een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, reeds belast met de onraad. 

 

Ghibo de Eijcke hereditarie vendidit Stephano Wert hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex omnibus 

bonis et hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia de (dg: 

Nijstelre) Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis onraet exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 269r 04 do 07-07-1390. 

Johannes van Kuijc van Ghewanden beloofde aan Jacobus Scaden zvw Henricus 

gnd Ossen 23½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1391) te betalen. 

 

Johannes de Kuijc de Ghewanden promisit Jacobo Scaden filio quondam 

Henrici dicti Ossen XXIII (dg: Hol) et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 05 do 07-07-1390. 

Henricus gnd Veren Oeden soen van Maren verklaarde dat Elizabeth wv 

Johannes zvw Rodolphus Roveri van Vladeracken alle geldsommen heeft 

betaald, die wijlen voornoemde Johannes verschuldigd was aan voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus dictus Veren Oeden soen de Maren palam recognovit sibi per 

Elizabeth relictam quondam Johannis filii quondam Rodolphi Roveri de 

Vladeracken plenarie fore satisfactum ab omnibus debitis et pecuniarum 

summis quas dictus quondam Johannes debebat dicto Henrico in quocumque 

tempore transacto ut dicebat clamans inde dictos #quondam# Johannem et 

Elizabeth et eorum heredes et bona quitos. Testes Scilder et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 269r 06 do 07-07-1390. 

Heijlwigis dvw Engbertus die Kersmaker van Scijnle beloofde aan haar broer 

Lambertus 50 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Heijlwigis filia quondam (dg: Heijmerici Enbert) #Engberti# die Kersmaker 

de Scijnle promisit super omnia Lamberto suo fratri L Brabant dobbel seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Gerardus et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 269r 07 do 07-07-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Godefridus van Oijen zvw 

Zebertus Belen soen24 60 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Goeswinus Herinc #filius quondam Johannis Cale# promisit Godefrido de 

Oijen filio quondam Zeberti Belen soen LX Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 08 do 07-07-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd Roesken van Best verkocht aan Henricus 

Vinckelman een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Vught te leveren, gaande uit een beemd gnd dat Klein Beemdeke, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, tussen de gemeint enerzijds en Henricus van den 

Langen Nepe anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

(dg: G) Theodericus filius quondam Johannis dicti Roesken de Best 

hereditarie vendidit Henrico Vinckelman hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Vucht tradendam ex prato dicto dat Cleijn Beemdeken 

sito in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter communitatem ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Langen Nepe ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

                         
24 Zie → VB 1799 f 055v 08, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 17, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 09, ma 03-04-1391: Godevart van Oijen soen wilner Zebrechts 

Belen soen was gericht … aen alle goide Goeswijn Herinc soen wilner Jans 

Calen met scepenen scoud brieven. 
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censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Penu et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 09 do 07-07-1390. 

Gerardus van Brede beloofde aan Arnoldus gnd Bode van Herlaer 13½ Gelderse 

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

 

Gerardus de Brede promisit Arnoldo dicto Bode de Herlaer XIII et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 10 do 07-07-1390. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc droeg over 

aan Arnoldus Roveri Baest, tbv zijn broer hr Theodericus Baest investiet 

van Oisterwijk, voor de duur van zijn leven, de helft van de Heitbeemd, in 

Oisterwijk, naast de plaats gnd die Banbrug, tussen Henricus van der 

Amervoert enerzijds en erfgoed van de investiet van Oisterwijk anderzijds, 

strekkend met een eind aan het gemene water gnd die Aa en met het andere 

eind aan de gemeint. Zodra hr Theodericus overleden is, komt deze helft 

weer terug aan eerstgenoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam Nijcholai dicti Nijcoel de 

Oesterwijc medietatem prati dicti die Heijtbeemt siti in parochia de 

Oesterwijc iuxta locum dictum die (dg: P) Banbrugge inter hereditatem 

Henrici (dg: de) van der Amervoert ex uno et inter hereditatem investiti 

de Oesterwijc #ex alio# (dg: inter) tendentis cum uno fine ad communem 

aquam dictam die Aa et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat 

supportavit Arnoldo Roveri Baest ad opus domini Theoderici Baest #sui 

fratris# investiti de Oesterwijc ab eodem domino Theoderico ad eius vitam 

et non ultra possidendam promittens #super habita et habenda# warandiam 

et obligationem deponere tali condicione quod dictus dominus Theodericus 

viam universi carnis fuerit ingrossus extunc dicta medietas dicti (dg: 

ca) prati ad primodictum Nijcholaum revertetur hereditarie. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 269r 11 do 07-07-1390. 

Johannes Bathen soen, Arnoldus van Vladeracken en Sijmon zv Johannes van 

der After beloofden aan Arnoldus Rover Baest, tbv zijn broer hr Theodericus 

Baest, 67 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1391) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen (dg: Johannes van der) Arnoldus de Vladeracken et 

Sijmon filius Johannis van der After promiserunt Arnoldo Rover Baest ad 

opus domini Theoderici Baest sui fratris LXVII (dg: Gelre) Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 12 do 07-07-1390. 

(dg: M). 

 

BP 1178 f 269r 13 do 07-07-1390. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman de oudere 60 Gelderse 

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

 

Nijcholaus de Baerle promisit Ghiboni Kesselman seniori LX Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 14 do 07-07-1390. 

Cristina wv Walterus van Vucht zvw Johannes van Vucht visser en Ghisbertus 

Scape, Johannes en Mechtildis, kv voornoemde Cristina en wijlen Walterus, 
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gaven uit aan Walterus van Vucht zvw Petrus Geroncs de helft in een huis25 

en erf van wijlen Walterus van Vucht de oudere, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen mr Johannes Basijn enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Peelken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de cijnzen die eruit gaan en thans voor een n-erfcijns26 van 10 pond geld, 

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

 

Cristina relicta quondam Walteri de Vucht filii quondam Johannis de Vucht 

piscatoris et Ghisbertus Scape Johannes et Mechtildis liberi dictorum 

Cristine et quondam Walteri cum tutore medietatem ad se spectantem in 

domo et area (dg: sita in) quondam Walteri de Vucht senioris sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam magistri Johannis Basijn 

ex uno et inter hereditatem quondam #Johannis# Peelken ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Waltero #de Vucht# filio quondam 

Petri Geroncs ab eodem hereditarie possidendam pro censibus exinde prius 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu X librarum monete dando 

sibi ab (dg: ea) alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

dicta medietate promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromsiit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269r 15 do 07-07-1390. 

Gerardus van Vucht zvw Johannes van Vucht visser droeg het deel, dat aan 

hem en aan zijn zusters Meliata gnd Meel en Ermgardis behoort in voornoemd 

huis en erf, over aan voornoemde Cristina en haar kinderen Ghisbertus 

Scape, Johannes en Mechtildis. 

 

Gerardus #de Vucht# filius quondam Johannis de Vucht piscatoris totam 

partem et omne jus sibi et Meliate dicte Meel et Ermgardi suis sororibus 

competentes in dicta domo et area supportavit dictis Cristine Ghisberto 

Scape Johanni et Mechtildi suis liberis (dg: competentes) promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf8 B 03 f. 269v. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1390. 

 

BP 1178 f 269v 01 do 07-07-1390. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan Johannes Monic zv 

Arnoldus Monics 109½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen promisit Johanni Monic #filio 

Arnoldi Monics# centum et novem et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

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

Willelmus datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1178 f 269v 02 do 07-07-1390. 

Katherina wv Arnoldus gnd Hermans soen van Orthen: haar vruchtgebruik in 

alle {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Arnoldi dicti Hermans soen de Orthen cum tutore 

usufructum sibi competentem in omnibus. 

 

BP 1178 f 269v 03 do 07-07-1390. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens droeg over aan Johannes van Straten 22 

Gelderse gulden en 10 oude franken, aan hem beloofd door Gerardus gnd Cnode 

zvw Ghibo gnd Herinc. 

 

                         
25 Zie ← BP 1175 f 007r 02 wo 19-01-1368, verkoop aan Petrus gnd Gheroncs pottenbakker van een 
deel in dit huis. 
26 Zie → BP 1180 p 547r 04 za 26-02-1396 (4), de cijns komt bij deling aan Johannes van Vucht. 
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Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemkens XXII Gelre gulden atque X 

aureos denarios antiquos communiter aude (dg: scilt) francken vocatos 

promissos sibi a Gerardo dicto Cnode filio quondam Ghibonis dicti Herinc 

prout in litteris supportavit Johanni de Straten cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 04 do 07-07-1390. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens soen droeg over aan Johannes van Straten 

de helft van alle vruchten en scharen van het huidige jaar, op de goederen 

gnd te Vlochoven, behorend aan Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc, in Woensel, 

aan voornoemde Andreas overgedragen door voornoemde Gerardus Cnode. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemkens soen medietatem omnium et 

singulorum fructuum et proventuum dictorum vruchten ende scharen in anno 

(dg: datam) presenti crescendorum et proveniendorum supra bona dicta te 

Vlochoven ad Gerardum Cnode filium quondam Ghibonis Herinc spectantia 

sita in parochia de Woensel atque supra attinentias eorundem bonorum 

supportatam dictis! Andree a dicto Gerardo Cnode prout in litteris 

supportavit Johanni de (dg: Ro) Straten cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 05 do 07-07-1390. 

De broers Arnoldus van Ghewanden en Johannes van Gewanden beloofden aan 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens soen 10 oude franken of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

(dg: M) Arnoldus de Ghewanden et Johannes de Gewanden fratres promiserunt 

Andree filio quondam Arnoldi Lemkens soen X aude francken seu (dg: ..) 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 06 do 07-07-1390. 

Herbertus Truden soen machtigde Thomas zvw Arnoldus Nouden soen zijn 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Thomas. 

 

Solvit. 

Herbertus Truden soen dedit (dg: p) Thome filio Arnoldi quondam Nouden 

soen potestatem monendi etc suos redditos census pacciones et credita 

#que sibi# (dg: usque ad revocacionem) debentur aut debebuntur usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. (dg: Tradetur littera) Tradetur littera 

dicto Thome. 

 

BP 1178 f 269v 07 do 07-07-1390. 

Godefridus gnd Visscher droeg over aan Ghevardus Stummeken een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, die Zegherus van Boemel aan voornoemde Godefridus 

beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) twee kamers met ondergrond en osendruppen, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Metta Leppers 

enerzijds en erfgoed van wijlen Hadewigis Stripen, nu Johannes van den 

Dijk, anderzijds, (2) een tuin bij het woonhuis, waarin voornoemde wijlen 

Hadewigis was overleden, strekkend vanaf voornoemde kamers lijnrecht naar 

de stadsmuur, echter uitgezonderd de osendruppen van het huis, waarin 

voornoemde Hadewigis was overleden en een ledig erfgoed voor en achter dit 

huis gelegen. 

 

Godefridus dictus Visscher hereditarium censum (dg: qua) quadraginta 

solidorum monete (dg: so) quem Zegherus de Boemel promisit se daturum et 

soluturum dicto Godefrido hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de et ex duabus cameris cum earum fundis et stillicidiis sitis 

in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Mette Leppers ex 
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uno et inter hereditatem quondam Hadewigis Stripen nunc ad Johannem de 

Aggerem spectantem ex alio atque ex quodam orto sito ibidem prope domum 

habitationis in qua dicta quondam Hadewigis decessit tendente a predictis 

duabus cameris linealiter ad murum oppidi de Busco salvis tamen et 

exceptis stillicidiis dicte domus in qua dicta quondam Hadewigis decessit 

et vacua hereditate (dg: an) ante (dg: a) eandem domum (dg: et ..) et 

retro eandem domum situata prout in litteris supportavit Ghevardo 

Stummeken cum litteris et jure promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 08 do 07-07-1390. 

Alardus zv Theodericus Rover Bollekens soen verkocht aan Hermannus Loden 

soen een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Oss, tussen erfgoed gnd Bolleken 

Theijen soen Kamp enerzijds en Arnoldus gnd Comen Art anderzijds, (2) een 

stuk land, dat was van Herbergis gnd Theijen, in Oss, ter plaatse gnd op 

Osser Scadewijc, tussen Heijlwigis dvw Johannes van Megen enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Zeenwinen anderzijds. 

 

Alardus filius Theoderici Rover Bollekens soen hereditarie vendidit 

Hermanno Loden soen hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et in Bus) ex domo et 

orto sitis in parochia de Os (dg: ex alio in loco dicto op Uden fine) 

inter hereditatem dictam Bolleken Theijen soen Camp ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Comen Art ex alio (dg: ut dicebat) et ex pecia 

terre (dg: si) que fuerat Herbergis #dicte# Theijen (dg: ex uno et) sita 

in dicta parochia in loco dicto op Osser Scadewijc inter hereditatem 

Heijlwigis filie quondam Johannis de Megen ex uno et inter hereditatem 

conventus de Zeenwinen ex alio ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) et 

sufficientem facere. Testes Penu et Will datum in crastino octavarum Pe 

Pauli. 

 

BP 1178 f 269v 09 do 07-07-1390. 

Marcelius van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 10 do 07-07-1390. 

Johannes die Bever en Johannes Otten soen beloofden aan Johannes van 

Ghemert de jongere 20 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1390). 

 

{Links omgevallen A in margine}. 

Johannes die Bever et (dg: Th) Johannes Otten soen promiserunt Johanni de 

Ghemert juniori XX aude scilde seu valorem mediatim Jacobi et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 269v 11 do 07-07-1390. 

Theodericus die Bever droeg al zijn goederen over aan zijn broer Johannes 

Bever27 en aan Johannes Otten soen. 

 

Theodericus die Bever omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Johanni Bever suo fratri et Johanni Otten soen promittens warandiam. 

Testes datum supra. 

 

                         
27 Zie → BP 1178 f 177r 10 do 02-03-1391, overdracht door Johannes Bever van 

zijn helft. 
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BP 1178 f 269v 12 do 07-07-1390. 

Katherina wv Arnoldus gnd Hermans soen van Orthen droeg over aan haar 

dochter Agnes en aan haar schoonzoons Henricus Grieten soen, Willelmus des 

Costers soen en Ghibo van der Bruggen haar vruchtgebruik in alle 

erfgoederen, waarin voornoemde Arnoldus was overleden, uitgezonderd een 

huis en tuin van wijlen voornoemde Arnoldus, in Orthen, tussen Ghibo Baten 

soen enerzijds en erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch 

anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus Grieten soen. 

 

(dg: scribatur). 

Katherina relicta quondam Arnoldi dicti (dg: Le) Hermans soen de Orthen 

cum tutore suum usufructum sibi in omnibus (dg: bonis que) 

#hereditatibus# in quibus dictus (dg: quoq) quondam Arnoldus decessit 

quocumque locorum sitis #+ {BP 1178 f 269v 13 invoegen}# supportavit 

Agneti sue (dg: sor) filie Henrico Grieten soen Willelmo des Costers soen 

#et# Ghiboni van der Bruggen suis generis promittens cum tutore (dg: ex) 

ratam servare (dg: excepta tamen ab huiusmodi). Testes Goess et Jordus 

datum supra. Tradetur littera Henrico Grieten soen. 

 

BP 1178 f 269v 13 do 07-07-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 269v 12}. 

+. 

exceptis domo et orto dicti quondam Arnoldi sitis in parochia de Orten 

inter hereditatem Ghibonis Baten soen ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio. 

 

BP 1178 f 269v 14 do 07-07-1390. 

Voornoemde Agnes deed tbv Henricus Grieten soen, Willelmus des Costers soen 

en Ghibo gnd van der Bruggen, szvw voornoemde Arnoldus, afstand van alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Arnoldus, uitgezonderd voornoemd huis en 

tuin. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

(dg: scribatur). 

Dicta Agnes cum tutore super omnibus hereditatibus dicti quondam Arnoldi 

quocumque sitis exceptis #sibi et reservatis# dictis domo et orto ad opus 

Henrici Grieten soen Willelmi des Costers soen et Ghibonis dicti van der 

Bruggen generorum dicti quondam Arnoldi renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 269v 15 do 07-07-1390. 

Voornoemde Henricus Grieten soen ev Heijlwigis, Willelmus Custers soen ev 

Hilla, en Ghibo van der Bruggen ev Aleijdis, dvw Arnoldus Hermans soen van 

Orten, deden tbv Agnes dvw voornoemde Arnoldus afstand van voornoemd huis 

en tuin, en van het recht dat aan hen toekomt na overlijden van Katherina 

wv voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus Grieten soen (dg: #?magister ?He# Willelmus Custers soen 

et Ghibo van der Bruggen) maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

Willelmus Custers soen maritus et tutor Hille sue uxoris et !et Ghibo van 

der Bruggen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie! quondam 

Arnoldi Hermans soen de Orten super dictis domo et orto et super jure eis 

post mortem (dg: dicte) Katherine (dg: uxoris dicti quo) relicte dicti 

quondam Arnoldi competente ad opus Agnetis filie dicti quondam Arnoldi 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte eorum et suarum uxorum deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 B 04 f. 270. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1390. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 08-07-1390. 
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BP 1178 f 270r 01 do 07-07-1390. 

Johannes gnd Bessellen droeg over aan Johannes Gherijs 54½ Gelderse 

gulden28, aan hem beloofd door Henricus van Zulikem. 

 

Johannes dictus Bessellen quinquaginta quatuor et dimidium Gelre gulden 

promissos sibi ab Henrico de (dg: S) Zulikem prout in litteris 

supportavit Johanni Gherijs cum litteris et jure. Testes Goess et Jordus 

datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1178 f 270r 02 do 07-07-1390. 

(dg: Rutgherus zvw Johannes van). 

 

(dg: Rutgherus filius quondam Johannis de). 

 

BP 1178 f 270r 03 do 07-07-1390. 

Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder ev Hilla dv Rutgherus zvw 

Johannes van Boemel verkocht aan Petrus van Drueten een b-erfcijns van 10 

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

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

tussen erfgoed van Johannes Wael enerzijds en erfgoed van Ghibo Pels 

anderzijds, welke cijns voornoemde Rutgherus gekocht had van Henricus 

Nevart, van welke cijns 1/3 deel aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Hilla behoorde, en van welke cijns voornoemde Willelmus 2/3 deel verworven 

had van Johannes en Elizabeth, kv voornoemde Rutgherus. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os pannicide maritus et tutor 

Hille sue uxoris filie Rutgheri (dg: de Boemel) filii quondam Johannis de 

Boemel hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis Wael ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Pels ex alio quem censum dictus Rutgherus erga 

Henricum Nevart emendo acquisiverat prout in litteris et de quo censu una 

tercia pars ad dictos Willelmum et Hillam eius uxorem spectabat et de quo 

censu dictus Willelmus duas tercias partes erga Johannem et Elizabeth 

(dg: f) liberos dicti (dg: quondam) Rutgheri acquisiverat prout in 

litteris vendidit Petro de Drueten supportavit cum (dg: litteris et) 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 04 do 07-07-1390. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en Godefridus Meijs beloofden aan Goeswinus 

zv Gerardus van Berkel 3 3/8 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met 

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

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems et Godefridus Meijs promiserunt 

indivisi super omnia Goeswino (dg: de) filio Gerardi de Berkel III 

#Brabant# dobbel mottoen seu valorem et unam quartam partem unius Brabant 

dobbel et dimidiam quartam partem unius dobbel mottoen seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 05 do 07-07-1390. 

Albertus van den Grave verkocht aan Gerardus Broes soen een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Laurencius Jacobs soen enerzijds en erfgoed van Theodericus zv Arnoldus 

Didden soen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld. 

 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 139v 03 za 29-01-1390, belofte op 22-05-1390 54½ Gelre 

gulden te betalen. 
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Albertus van den Grave hereditarie vendidit Gerardo (dg: Bo) Broes soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et orto sitis in Busco ad finem vici Hijntamensis inter 

hereditatem Laurencii Jacobs soen ex (verbeterd uit: sx) uno et inter 

hereditatem Theoderici filii Arnoldi Didden soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XX solidorum dicte monete exinde prius solvendo (dg: et s). Testes 

Spanct et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 06 do 07-07-1390. 

Godefridus Sceijnckel en Johannes van Haren wollenklerenwever beloofden aan 

Johannes Ridder van Berkel 23 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Godefridus Sceijnckel et Johannes de Haren textor laneorum promiserunt 

Johanni Ridder de Berkel XXIII nobel #monete de Gendino# (dg: monete) seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 270r 07 do 07-07-1390. 

Willelmus die Moelner zvw Rodolphus Delft beloofde aan Elizabeth van 

Blakenbroec 60 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Willelmus die Moelner filius quondam Rodolphi Delft promisit Elizabeth de 

Blakenbroec LX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Spanct et Jordus datum in crastino octavarum 

Pe Pau. 

 

BP 1178 f 270r 08 do 07-07-1390. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth dv 

Henricus van Uden, door voornoemde Henricus van Uden verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, verkocht aan 

Rodolphus van den Grave een n-erfpacht van 4 mud 1 zester rogge, Bossche 

maat, gaande uit de helft, aan hem behorend, in een b-erfpacht van 16½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd 

het Goed te Velde, van wijlen voornoemde Bartholomeus, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, (2) 18 bunder land, ter plaatse gnd Liemde, naast 

Paulus zv Henricus gnd die Man, Thomas gnd Boudekens soen en Fijssia gnd 

van den Berge, welke hoeve en 18 bunder voornoemde Henricus Buc en 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Spanct ev Eefsa, dv voornoemde 

Henricus van Uden en wijlen diens vrouw Hadewigis, uitgegeven hadden aan 

Arnoldus van den Dijke en Wellinus gnd Wellens soen van Acht, voor de 

onraad, die wijlen voornoemde Bartholomeus zv Theodericus en wijlen zijn 

broer Bertoldus hieruit hadden, en voor voornoemde pacht van 16½ mud rogge. 

 

Henricus Buc filius q (dg: quondam) Theoderici Buc filii quondam 

Theoderici (dg: Buxken) Buc maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum! (dg: Henrici) Henrici de Uden ab eodem Henrico de Uden 

et Hadewige quondam sua uxore filia quondam Bartholomei filii Theoderici 

pariter genitarum (dg: h medietatem ad) #hereditariam paccionem quatuor 

modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco de medietate ad# se 

spectantem in hereditaria paccione sedecim (dg: mo) et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis de et ex 

manso dicto tGoet te Velde dicti quondam (dg: mans) Bartholomei sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde et ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

de et ex (dg: oct) decem et octo bonariis terre sitis in dicto loco 

Lijemde vocato contigue iuxta hereditatem Pauli filii Henrici dicti die 

Man et Thome dicti Boudekens soen et Fijssie dicte van den Berge prout 

huiusmodi decem et octo bonaria ibidem sunt sita quos mansum cum suis 
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attinentiis et decem et octo bonaria terre dictus Henricus Buc et 

Theodericus Buc filius quondam (dg: Godefridi) Godescalci van der Spanct 

maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris filie dictorum Henrici de 

Uden et quondam Hadewigis sue uxoris dederunt ad pactum Arnoldo van den 

Dijke et Wellino dicto Wellens soen de Acht scilicet pro oneribus dictis 

onraet que dictus quondam Bartholomeus filius Theoderici et Bertoldus 

(dg: eius) quondam eius (dg: gener) frater annuatim ex dictis manso cum 

suis attinentiis et decem et octo bonariis terre de jure solvere 

consueverunt atque pro predicta paccione sedecim (dg: modio) et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure dederant ad pactum prout in litteris 

hereditarie vendidit Rodolpho van den Grave supportavit cum litteris et 

jure (dg: promittens ratam servare) occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 09 do 07-07-1390. 

Hubertus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 10 do 07-07-1390. 

Voornoemde Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth 

dv Henricus van Uden, door voornoemde Henricus van Uden verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, verkocht aan Gerardus 

van Uden een n-erfpacht van 4 mud 1 zester rogge, Bossche maat, in 

voornoemde pacht van 16½ mud rogge. 

 

Dictus Henricus Buc ut supra hereditariam paccionem quatuor modiorum et 

(dg: di) unius sextarii siliginis mensure de Busco de medietate ad se 

spectante in dicta hereditaria paccione sedecim et dimidii modiorum 

siliginis vendidit Gerardo de Uden supportavit cum litteris et jure 

occacione promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 270r 11 do 07-07-1390. 

Hubertus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 12 do 07-07-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd Buc zvw 

Godescalcus gnd van der Sporct” en Rodolphus van Gravia beloofde, zo nodig, 

de brief aan Gerardus van Uden ter hand te stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus #dictus# Buc filius 

quondam Godescalci (dg: va) dicti van der Sporct et Rodolphus de Gravia 

promisit tradere Gerardo de Uden ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270r 13 vr 08-07-1390. 

Agnes wv Johannes Dachverlies en haar zoon Johannes verkochten aan Johannes 

Carnau een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, te betalen, voor de 

eerste keer in zijn geheel, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), en 

daarna een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, uit een 

b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld, die Lambertus zvw Godefridus 

Dunnecop en zijn vrouw Agnes dvw Zebertus van Maren beloofd hadden aan 

eerstgenoemde Agnes, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit de helft in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast de Zeven Snezebrug, tussen de stroom enerzijds en 

erfgoed van Johannes Mertens anderzijds, alsmede uit de andere helft van 

voornoemd huis en erf, die voornoemde Lambertus en zijn vrouw Agnes mede 

tot onderpand hadden gesteld. 
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Agnes relicta quondam Johannis Dachverlies cum tutore et Johannes eius 

filius hereditarie vendiderunt Johanni Carnau hereditarium censum quatuor 

librarum (dg: et quinque) et X solidorum monete solvendum (dg: here) #in 

festo# nativitatis Domini #proxime futuro integrum et deinceps 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini# ex hereditario censu 

(dg: X l) decem librarum dicte monete quem (dg: primodictas Agnes) 

Lambertus filius quondam Godefridi Dunnecop et Agnes eius uxor filia 

quondam Zeberti de Maren promiserunt se (verbeterd uit: de) daturos (dg: 

solve) et soluturos primodicte Agneti hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex medietate que ad primodictam Agnetem spectabat in (dg: 

dicta) domo et area sita in Busco in vico Orthensi contigue iuxta pontem 

dictum Zeven Snezebrugge inter aquam ibidem fluentem ex uno et inter 

hereditatem Johannis Mertens ex alio et ex (dg: .) reliqua medietate 

dicte domus et aree et quam reliquam medietatem dictus Lambertus et Agnes 

eius uxor primodicte Agneti pro solucione dicti census simul (dg: per) 

cum prenominata medietate ad pignus imposuerunt prout in litteris prout 

in litteris quas vidimus promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem in dicto #censu X librarum# existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Penu et Jordanus datum sexta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 270r 14 ±vr 08-07-1390. 

Als de verkopers met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) aan de koper 45 

Hollandse gulden betalen en de volle cijns, of dit geld betalen met Sint-

Jan aanstaande (za 24-06-1391) en de cijns die dan vervalt, dan zal 

voornoemde brief aan de verkopers worden teruggegeven. Intussen blijft de 

brief bij de clericus. 

 

{O met daarin een + in margine}. 

Notum. Si dicti venditores persolverint dicto !venditori XLV Hollant 

gulden in festo nativitatis Domini #proxime futuro# et plenum censum seu 

in festo nativitatis Johannis proxime futuro dictam pecuniam et censum 

tunc proveniendum cum arrestadio si defecerit extunc dicta littera 

reddetur dictis venditoribus et interim dicta littera manebit sub (dg: 

sc) clerico. 

 

1178 mf8 B 05 f. 270v. 

 Secunda post Margarete: maandag 18-07-1390. 

 

BP 1178 f 270v 01 ma 18-07-1390. 

De broers Willelmus en Johannes, kvw Johannes gnd Gerijts soen van 

Woenssel, en Godefridus nzvw hr Enghelbertus zvw Godefridus de Lepper 

dekaan van de kerk van Beek met zijn vrouw Katherina dvw Willelmus van 

Casselaer maakten een erfdeling van allodiale en cijnsgoederen die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus van Casselaer en diens 

vrouw Enghelberna. 

Voornoemde broers Willelmus en Johannes kregen (1) de goederen gnd te 

Kasselaar, in Oirschot, zoals voornoemde Enghelberna daarin was overleden, 

(2) alle erfgoederen van voornoemde Willelmus van Casselaer en Enghelberna, 

onder Woensel, zoals voornoemde Enghelberna daarin was overleden. 

Voornoemde Willelmus en Johannes moeten alle lasten uit deze goederen 

betalen. Afgesproken werd dat elk van de voornoemde broers Willelmus en 

Johannes, en voornoemde Godefridus en Katherina “zal staan in zijn volle 

recht” van een b-erfpacht van 2 mud rogge, die Johannes van Zidewijnden 

eerder verworven had uit voornoemde goederen van Kasselaar. 

 

Willelmus et Johannes fratres liberi quondam Johannis (dg: de Casselaer) 

dicti Gerijts soen de (dg: G) Woenssel et Godefridus filius #naturalis# 

quondam domini quondam Enghelberti filii quondam Godefridi de Lepper 

decani olim ecclesie (dg: d) Bekensis maritus (dg: et tutor) legitimus 

Katherine sue uxoris filie (dg: dicti) quondam Willelmi de Casselaer #et 
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dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore# palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de (dg: mo) bonis #allodialibus et 

censualibus# eis de morte quondam dicti Willelmi de Casselaer et 

Enghelberne sue uxoris successione advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione bona dicta de Casselaer sita in parochia de (dg: Oesterwijc) 

#Oerscot# cum suis attinentiis universis #quocumque (dg: ...) sitis# 

prout dicta quondam Enghelberna in eisdem decessit et omnes hereditates 

(dg: q) dictorum quondam Willelmi de Casselaer et Enghelberne eius uxoris 

quocumque locorum infra parochiam de Woenssel site prout dicta quondam 

Enghelberna in eisdem decessit dictis Willelmo et Johanni (dg: ce) 

fratribus cesserunt in partem promittens ratam servare et dampna 

equaliter portabunt tali condicione quod dicti Willelmus et Johannes 

fratres solvent omnia onera ex premissis de jure solvenda hoc tamen 

addito quod quilibet dictorum Willelmi et Johannis fratrum et dictus 

Godefridus #et Katherina# (dg: stabun seu) stabit et erunt in suo (dg: 

jure) pleno jure (dg: in) de hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis quam Johannes de Zidewijnden pridem acquisiverat ex (dg: bonis) 

dictis bonis de Casselaer solvenda prout in litteris scabinorum dicetur 

contineri in quo scilicet (dg: su) jure iuxta continentiam earundem 

litterarum super huiusmodi paccione confectarum stant et consistent pro 

presenti (dg: hoc ec) salva eciam dictis Godefrido et Katherine in dictis 

bonis de Casselaer hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem eis mediante eadem divisione cessit in 

partem cum aliis bonis. Testes Spanct et Jordus datum (dg: tercia) 

secunda post Margarete. 

 

BP 1178 f 270v 02 ma 18-07-1390. 

Voornoemde Godefridus nzvw hr Enghelbertus zvw Godefridus de Lepper dekaan 

van de kerk van Beek en zijn vrouw Katherina dvw Willelmus van Casselaer 

kregen (1) alle erfgoederen en goederen, censuale en allodiale renten van 

voornoemde Willelmus van Casselaer en diens vrouw Enghelberna, onder 

Hilvarenbeek, zoals voornoemde Enghelberna daarin was overleden, (2) een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar 

de stadsmuur, voor de woning van wijlen Arnoldus Berwout, naast erfgoed van 

Nijcholaus zv Nijcholaus Willems soen enerzijds en erfgoed van Lucas van 

den Kelder anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan het 

gemene water, (3) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1392), gaande uit voornoemde goederen gnd te Kasselaar, in Oirschot. 

Voornoemde Godefridus mag deze goederen niet verkopen of bezwaren, zonder 

toestemming van voornoemde Katherina. 

 

Et mediante qua divisione omnes hereditates et bona #(dg: cens) redditus 

censuales et allodiales# dictorum quondam Willelmi de Casselaer et 

Enghelberne sue uxoris (dg: pro) quocumque locorum infra parochiam de 

Hildwarenbeke site #solvendi# prout dicta quondam Enghelberna in eisdem 

decessit atque domus et area sita in Busco in vico tendente a (dg: medio) 

vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco ante habitationem quondam 

Arnoldi (dg: de v) Berwout iuxta hereditatem Nijcholai filii Nijcholai 

Willems soen ex uno et inter hereditatem Luce de Penu ex alio tendens a 

communi platea retrorsum usque ad communem (dg: plateam) #aquam# ut 

dicebant atque hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis #et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum# et in Busco tradenda tradenda 

ex bonis dictis te Casselaer sitis in parochia de Oerscot dicti quondam 

Willelmi et ex attinentiis eorundem bonorum universis ut dicebant dictis 

Godefrido et Katherine cesserunt in partem promittentes ratam servare et 

dampna equaliter portabunt et solvent (dg: census) #onera# exinde 

solvenda et addita condicione (dg: de du... int) qu.. qu...qu.... etc ut 

?supra. Quo facto dictus Willelmus et Johannes promiserunt se dare et 

solvere dictis Godefrido et Katherine dictam paccionem quatuor modiorum 
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siliginis dicte mensure ex dictis bonis de Casselaer cum suis attinentiis 

tali condicione (dg: quod alter dictorum Godefridi et Katherine diutius 

vivens #ad eius vitam# dicta bona eis in partem cessa integraliter 

possidebit sine aliqua contradictione) quod dictus Godefridus dicta bona 

#hereditates redditus# et paccionem eis in partem cessa non vendet nec 

obligabit neque obligabit sine consensu dicte Katherine ut promisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 270v 03 ma 18-07-1390. 

Een instrument maken van de brief die begint met: “Cont sij allen luden dat 

wij Jan here van Oerscot”. Voornoemde Godefridus had de originele brief en 

beloofde die, zo nodig, te overhandigen aan voornoemde broers Willelmus en 

Johannes, binnen 8 dagen na hun verzoek, welk verzoek aan hem moet worden 

gedaan in aanwezigheid van twee of meer getuigen, telkens wanneer ze brief 

nodig hebben. En de broers beloofden de brief ongeschonden terug te geven 

binnen 8 dagen op verzoek van voornoemde Godefridus, nadat zij het hunne 

met de brief hadden gedaan. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, Sijmon 

van Mijrabellum, Ywanus Stierke en Theodericus die Clercke van Puppel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum de littera theutali incipiente cont sij allen luden 

dat wij Jan here van Oerscot etc et dictus Godefridus promisit super 

omnia (dg: fid) habita et habenda fide prestita tradere dictis W et 

Johanni fratribus infra octo dies post requisitionem eorum fratrum vel 

alterius eorundem (dg: quando) sibi faciendam a dictis fratribus vel 

eorum alteri (dg: .) in presentia (dg: ..) duorum testium vel plurium 

totiens quotiens indigebit seu indigebunt ut in forma et promiserunt 

indivisi super habita et habenda fide prestita reddere sanas infra octo 

dies ad requisitionem dicti Godefridi postquam opus suum (dg: su) 

fecerint cum dictis litteris presentibus scabinis Sijmone de Mijrabello 

Ywano Stierke Theoderico die Clercke de Puppel. 

 

1178 mf8 B 06 f. 271. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 09-07-1390. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 11-07-1390. 

 in die Margarete: woensdag 13-07-1390. 

 anno nonagesimo mensis julii die XIII: woensdag 13-07-1390. 

 

BP 1178 f 271r 01 ±za 09-07-1390. 

(dg: Gerardus Witmeri: alle goederen). 

 

(dg: Gerardus Witmeri omnia bona). 

 

BP 1178 f 271r 02 za 09-07-1390. 

Henricus Aben soen van Bucstel en Godefridus van Zeelst beloofden aan 

Theodericus die Clercke van Marle 36 Hollandse gulden of de waarde en 7 

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

 

Henricus Aben soen de Bucstel et Godefridus de Zeelst promiserunt 

Theoderico die Clercke de Marle XXXVI Hollant gulden seu valorem et 

septem gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Goes datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 271r 03 ma 11-07-1390. 

Mechtildis dvw Albertus van Bucstel wv Henricus van Kessel, haar zoon 

Albertus en Willelmus van Broechoven ev Elizabeth, dv voornoemde Mechtildis 

en wijlen Henricus, droegen over aan Willelmus zvw voornoemde Albertus van 

Bucstel de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Albertus, resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde 
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Heijlwigis, wv Albertus, mv voornoemde Mechtildis, in een beemd29 gnd die 

Eigen, in Boxtel, ter plaatse gnd tot Zelizel, tussen Gerardus van Aa 

enerzijds en wijlen Godefridus van Hedechusen anderzijds. 

 

Mechtildis filia quondam Alberti de Bucstel (dg: cum) relicta quondam 

Henrici de Kessel cum tutore Albertus eius filius et (dg: He) Willelmus 

de Broechoven maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum Mechtildis et quondam Henrici medietatem (dg: s) eis de morte 

dicti quondam Alberti successione advolutam et post mortem dicte 

Heijlwigis relicte (dg: q) dicti quondam Alberti matris dicte Mechtildis 

successione advolvendam in quodam prato dicto die Eijghen sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto tot Zelizel inter hereditatem Gerardi 

de Aa ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi de Hedechusen ex alio 

ut dicebant supportaverunt Willelmo filio dicti quondam Alberti de 

Bucstel promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Jordanus datum 

secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 271r 04 ma 11-07-1390. 

(dg: Mechtildis). 

 

BP 1178 f 271r 05 ma 11-07-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel, Mechtildis dvw voornoemde Albertus wv 

Henricus van Kessel, Albertus zv voornoemde Mechtildis en wijlen Albertus, 

en Willelmus van Broechoven ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Albertus van Bucstel verkochten aan Willelmus zvw Henricus die Roede van 

Bucstel een beemd, gnd die Wert, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen 

erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de priesters, belast met 

18 penningen geld. 

 

Willelmus filius quondam (dg: Wi) Alberti de Bucstel et Mechtildis filia 

dicti quondam Alberti (dg: f) relicta quondam Henrici de Kessel cum 

tutore Albertus filius eorundem Mechtildis et quondam Alberti et 

Willelmus de Broechoven maritus et tutor legitimus (dg: Elz) Elizabeth 

sue uxoris filie dictorum Mechtildis et quondam Alberti de Bucstel 

quoddam prati dictum die Wert situm in parochia de Bucstel in loco dicto 

Onrode inter hereditatem domini de (dg: P) Bucstel ex uno et inter (dg: 

h) aquam dictam die Dommel ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

presbitrorum ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam 

Henrici die (dg: Rode) Roede #de Bucstel# promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: XII ..) XVIII denariis monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 06 ma 11-07-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel maande 3 achterstallige jaren van zijn 

deel in een b-erfcijns van 4 pond, die wijlen Johannes van Woudrichem 

schoonvader van voornoemde Willelmus beurde, gaande uit de windmolen in 

Maelstrem. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel totam partem sibi competentem 

in hereditario censu quatuor librarum librarum quem Johannes quondam de 

Woudrichem (dg: solve gener dicti) socer dicti Willelmi solvendum habuit 

hereditarie ex molendino venti sito in Maelstrem (dg: #..# monuit) ut 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 07 ma 11-07-1390. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven ev Elizabeth dvw Henricus van Kessel 

beloofde aan Albertus zvw voornoemde Henricus van Kessel voorafgaand aan de 

                         
29 Zie → BP 1178 f 286r 06 do 18-08-1390. Verkoop van de beemd. 
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deling van de goederen, die Heijlwigis wv Albertus van Bucstel en haar 

dochter Mechtildis, wv voornoemde Henricus van Kessel en mv voornoemde 

Elizabeth, zullen nalaten, aan voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel 

25 gulden of de waarde te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven maritus et tutor Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Henrici de Kessel promisit super omnia Alberto 

filio dicti quondam Henrici de Kessel (dg: quod si quod dictus Albertus) 

quod ipse Willelmus (dg: dabit et exsolv ad) aut dicta Elizabeth eius 

uxor ad divisionem faciendam de bonis que Heijlwigis relicta quondam 

Alberti de Bucstel et Mechtildis eius filia relicta dicti quondam Henrici 

de Kessel matris (dg: E) dicte Elizabeth #seu eorum altera# in sua morte 

post se relinquent venire voluerit et ea condividere extunc dictus 

Willelmus dabit et exsolvet dicto Alberto filio quondam Henrici de Kessel 

XXV gulden seu valorem antequam dictus Willelmus aut dicta Elizabeth eius 

uxor ad huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona condividere 

valebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 08 ma 11-07-1390. 

Gerisius van Os verkocht aan Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis30 

en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Uleman enerzijds en erfgoed van Theodericus van Esche anderzijds. 

 

Gerisius de Os hereditarium censum trium librarum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie purificationis ex domo et area sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis #quondam# 

Uleman ex uno et inter hereditatem Theoderici de Esche ex alio (dg: atq) 

ut dicebat (dg: promittens super) vendidit Nijcholao Wijchmans soen 

cultellifici promittens super omnia (dg: s) warandiam et obligationem 

(dg: deponere) in dicto censu existentem deponere et sufficientem facere. 

Testes Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 09 ma 11-07-1390. 

Henricus Venbossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 10 ma 11-07-1390. 

Gerisius van Os droeg over aan voornoemde Nijcholaus Wijchmans soen 

mesmaker een b-erfcijns31,32,33 van 24 schelling geld, die Lambertus zv 

Johannes Bathen soen beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf, eertijds van voornoemde Johannes, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Eijnsspijc enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds. 

 

Gerisius de Os hereditarium censum viginti quatuor solidorum monete quem 

Lambertus filius Johannis Bathen soen promisit se daturum et soluturum 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et area que fuerat dicti 

Johannis sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

                         
30 Zie ← BP 1175 f 028v 04 ±ma 24-04-1368, Gerisius van Os verwerft de helft 

van dit huis. 
31 Zie ← BP 1175 f 131r 04 ±do 05-12-1387, maning van deze cijns. 
32 Zie → VB 1799 f 128v 02, ma 13-01-1399, Claus Wijchmans soen die Mesmaker 

was gericht aen huijs ende erve welc was Jans geheijten Bathen soen gelegen 

in sHertogenbosch in een straet geheijten Peperstraet tusschen den erve 

Jans van ?Eispijc ende tusschen den erve Lambrechts zoen des selfs Jan 

Bathen zoens overmids gebrec van erfcijns welc die selve Claus dair aen 

had. 
33 Zie → BP 1184 f 166v 06 vr 24-07-1405 (3), vermelding van de cijns in een niet afgewerkt 
contract. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

78 

quondam Johannis de Eijnsspijc ex uno et inter hereditatem dicti Lamberti 

ex alio (dg: ..) prout in litteris supportavit dicto Nijcholao cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 11 ma 11-07-1390. 

Henricus Venbossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271r 12 wo 13-07-1390. 

Lambertus zvw Denkinus van Zelant verkocht aan Wedigo zv Bartholomeus gnd 

Meus Wedigen soen een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) alle goederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na 

overlijden van zijn vader Denkinus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Yda, (2) alle andere goederen van voornoemde 

verkoper. 

 

Lambertus filius quondam Denkini de Zelant hereditarie vendidit Wedigoni 

filio Bartholomei dicti (dg: Wedige) Meus Wedigen soen hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus et singulis bonis dicto venditori de morte quondam Denkini sui 

patris successione advolutis et post mortem (dg: d) Yde sue matris 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

de et ex omnibus et singulis (dg: bonis) aliis bonis #dicti venditoris# a 

dicto venditore ad presens habitis et imposterum ab eo habendis et 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Sta Penu et Jordus datum in die Margarete. 

 

BP 1178 f 271r 13 wo 13-07-1390. 

En hij kan terugkopen binnen een jaar na heden met 60 Gelderse gulden of de 

waarde. Opgesteld op de Markt, in aanwezigheid van hr Willelmus van Aa en 

Nijcholaus zv Hubertus van Gemert. 

 

+. 

Et poterit redimere infra annum post datam presentium sine medio (dg: de) 

sequentium semper dicto anno durante cum LX Gelre gulden seu valorem ut 

in forma. Acta in (dg: camera pre) foro presentibus domino Willelmo de Aa 

et Nijcholao filio Huberti de Gemert anno nonagesimo mensis julii die 

XIII hora none. 

 

BP 1178 f 271r 14 ±wo 13-07-1390. 

(dg: Johannes van Heze). 

 

(dg: Johannes de Heze). 

 

BP 1178 f 271r 15 ma 11-07-1390. 

Destijds had Johannes van Heze gekocht34 van Gerardus zvw Matheus Brenten 

(1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, ter plaatse gnd Beurde, naast 

erfgoed dat was van Egidius gnd Tijmmerman, (2) een huis van 4 gebinten, 

staande achter voornoemde kamer, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

Thans verkocht voornoemde Johannes van Heze voornoemde kamer met ondergrond 

en huis, voorzover gelegen binnen de stadsmuur, en reikend van de gemene 

weg tot aan de stadsmuur, alsmede voornoemde cijns van 40 schelling aan 

Petrus zvw Henricus die Custer. 

 

                         
34 Zie ← BP 1175 f 242r 06 do 24-10-1370, verkoop van kamer en huis aan 

Matheus Brenthens. 
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Notum sit universis quod cum Johannes de Heze quandam cameram cum eius 

fundo sitam in Busco ad locum dictum Buerde contigue (dg: ..) iuxta 

hereditatem que fuerat Egidii dicti Tijmmerman atque domum quatuor 

ligaturarum stantem retro dictam cameram atque hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete erga Gerardum filium quondam Mathei Brenten 

emendo acquisivisset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes de Heze dictam cameram cum eius fundo et 

domum in quantum (dg: se tendunt a) sita sunt (dg: su) infra murum oppidi 

de Busco ibidem et in quantum tendunt a communi platea usque ad dictum 

murum ut dicebat atque dictum censum XL solidorum vendidit Petro filio 

quondam Henrici die Custer supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Penu et Jordanus datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 271r 16 ma 11-07-1390. 

Theodericus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 B 07 f. 271v. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 11-07-1390. 

 

BP 1178 f 271v 01 ma 11-07-1390. 

Theodericus van Megen, Johannes Bessellen en Goeswinus Herinc zvw Johannes 

Cale beloofden aan Jacobus die Clercke 53½ Engelse nobel of de waarde met 

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

 

Theodericus de Megen #Johannes Bessellen# et Goeswinus Herinc filius 

quondam Johannis Cale promiserunt Jacobo die Clercke LIII et dimidium 

(dg: er) nobel !nobel monete anglie seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Sta) Penu et Jordus datum 

secunda octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 271v 02 ma 11-07-1390. 

Theodericus en Johannes beloofden Goeswinus Herinc schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Theodericus et Johannes promiserunt Goeswinum Herinc indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271v 03 ma 11-07-1390. 

Gerardus van Mierd en Johannes van Megen bakker verklaarden een erfdeling 

te hebben gemaakt van een huis en erf, in Den Bosch, achter het klooster 

van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Johannes Scover enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Megen anderzijds. 

Voornoemde Johannes van Megen kreeg de helft richting de Vismarkt. Hij moet 

hieruit de helft betalen van een b-erfcijns van 10 pond en de helft van de 

hertogencijns. Voornoemde Gerardus zal de andere helft betalen. 

De wand tussen de beide helften zullen ze voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. 

 

Gerardus de Mierd et Johannes de Megen pistor recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de domo et area ad se spectante sita in Busco 

retro conventum fratrum minorum inter hereditatem Johannis Scover ex uno 

et inter hereditatem #dicti# Johannis de Megen ex alio mediante qua 

divisione illa medietas dicte domus et area que medietas sita est versus 

(dg: forum pis dictam hereditatem .. Dicti Johannis de Megen) #forum 

piscium# dicto Johanni de Megen cessit in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus Johannes unam 

medietatem solvet de hereditario censu X librarum #et medietatem census 

domini ducis# ex dicta domo et area solvendis sic quod dicto Gerardo et 
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alter medietati dampna exinde non (dg: ex) eveniant et simili modo dictus 

Gerardus reliquam medietatem dicti census #et census domini ducis# sic 

solvet sic quod dicto Johanni de Megen dampna exinde non eveniant (dg: 

testes Penu et) et quod ipsi parietem (dg: ins) interstitialem 

consistentem dicta medietatem et inter reliquam medietatem dicte domus et 

aree perpetue sub eorum communibus expensis observabunt (dg: testes datum 

supra) ut recognoverunt et promiserunt super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271v 04 ma 11-07-1390. 

Voornoemde Gerardus kreeg de helft richting de Vughterstraat. 

 

Et mediante qua divisione medietate dicte domus et aree (dg: s) scilicet 

illam medietatem que sita est versus (dg: dictam hereditatem dicti 

Johannis Scriver #hereditatem) vicum Vuchtensem# dicto Gerardo cessit in 

partem ut alter recognovit promittens ratam servare addita condicione 

predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 271v 05 ma 11-07-1390. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch ridder droeg over aan 

hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch, voor de duur van het 

leven van diens vrouw vrouwe Elisabeth uijt den Hoeve vrouwe van 

Bathenborch (1) alle goederen en renten, die hij onder Keerbergen en Gheele 

had, (2) alle goederen en renten die hij onder Keerbergen en Gheele had, 

die hij bij wijze van erfwisseling verworven had van zijn moeder voornoemde 

vrouwe Elisabeth, of aan iemand had uitgegeven(!), te weten voor alle 

goederen die voornoemde vrouwe Elisabeth onder de villicacio van Den Bosch 

had liggen, uitgezonderd alle goederen, die van ouds her behoren aan de 

heerlijkheid Keerberch. 

 

(dg: D) Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

miles omnia et singula bona et redditus quos ipse ubicumque locorum etc 

infra parochias de Keerbergen et de Gheele habuit situatas et solvendos 

item omnia bona et quoscumque redditus quos ipse infra dictas parochias 

habuit situatos et .. et quos ipse erga dominam Elisabeth (dg: .) uijt 

den Hoeve #dominam de Bathenborch# eius matrem nomine permutationis 

hereditarie acquisiverat #seu alicui persone ad pactum dederat# (dg: 

exceptis tamen omnibus et singulis bonis ad dominum de Keerberch ab 

antiquo spectantibus) scilicet pro universis et singulis bonis que ipsa 

domina Elisabeth infra villicacionem de Busco habuit situata ut dicebat 

(dg: he) legitime supportavit domino Theoderico de Bronchorst domino de 

Bathenborch ab eodem ad vitam dicte domine Elisabeth eius conthoralis et 

non ultra possidendos promittens ratam et obligationem ex parte sui 

deponere a qua vero supportacione predicta omnia bona que ad dominium de 

Keerberch ab antiquo pertinere consueverunt erunt omnino excepta et dicto 

domino Johanni libere reservata promisit insuper dictus dominus Johannes 

super omnia quod ipse dictum dominum Theodericum in premissis bonis et 

redditibus omnibus et singulis ... ....abit et eundem in premissis 

instituet quod dicto (dg: Th) domino Theoderico quoad vitam dicte domine 

Elisabeth ratum erit atque firmum. Testes Spanct et Goess datum secunda 

post octavas Pe Pauli Spanct sic dixit. 

 

BP 1178 f 271v 06 ma 11-07-1390. 

Voornoemde hr Johannes gaf zijn toestemming aan jkr Ghisbertus van 

Bronchorst, tbv zijn vader hr Theodericus van Bronchorst heer van 

Bathenborch, dat voornoemde hr Theodericus verkoping mag doen uit alle 

goederen die zijn vrouw vrouwe Elisabeth van Bathenborch in vruchtgebruik 

heeft, welke goederen na overlijden van voornoemde vrouwe Elisabeth 

overgaan naar voornoemde hr Johannes, met de minste schade, van welke 

verkoop voornoemde hr Theodericus 1000 oude schilden, 20 of 30 meer of 

minder, zal ontvangen. Voornoemde hr Johannes beloofde aan voornoemde jkr 

Ghisbertus, tbv voornoemde hr Theodericus, de kopers van die goederen ten 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

81 

dienste te zijn, tot een bedrag van voornoemd geld. Van deze regeling zijn 

de goederen uitgezonderd, die voornoemde hr Johannes onder de villicatus 

van de Bosch heeft liggen. 

 

Dictus dominus Johannes suum plenarium consensum coibuit et dedit (dg: G) 

domicello Ghisberto de Bronchorst ad opus domini Theoderici de !de 

Bronchorst domini de Bathenborch sui patris videlicet quod dictus dominus 

Theodericus licite vendere poterit et debebit de omnibus et songulis 

bonis et hereditatibus que et quas domina Elisabeth de Bathenborch eius 

conthoralis sub eius usufructu tenet et possidet que bona et hereditates 

predicte post mortem eiusdem domine Elisabeth dicto domino Johanni 

succedent et jure hereditario advolventur et hoc ad minus dampnum 

videlicet de qua vendicione dictarum hereditatum idem dominus Theodericus 

mille denarios aureos antiquos communiter scilde vocatos viginti vel 

triginta aude scilde magis vel minus seu valorem eorundem recipere 

valebit et promisit dictus dominus Johannes super omnia dicto domicello 

Ghisberto et ad opus dicti domini Theoderici quod ipse emptoribus 

dictarum hereditatum ita servabit prout eis ratum erit atque firmum 

videlicet ad valorem summe pecunie supradicte de quibus consensu et 

voluntate atque promissione omnia et singula bona que dictus dominus 

Johannes habet situata infra villicatum de Busco erunt excepta 

simpl[ic?]e eidem domino Iohanni reservata. Testes datum ut supra Spanct 

sic dixit. 

 

BP 1178 f 271v 07 ma 11-07-1390. 

Hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch ridder ev vrouwe 

Elisabeth uten Hoeve en jkr Ghisbertus oudere ?zoon in Bathenborch droegen 

over aan hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch het deel dat 

aan hen behoort in alle goederen onder de villicatus van Den Bosch, welke 

goederen voornoemde hr Johannes bij wijze van erfwisseling verkregen had 

van zijn moeder voornoemde vrouwe Elisabeth. Bovendien droegen voornoemde 

hr Theodericus en jkr Ghisbertus over aan voornoemde hr Johannes een 

lijfrente van 200 dobbel mottoen, die voornoemde hr Johannes beloofd had 

aan zijn voornoemde moeder vrouwe Elisabeth, aan voornoemde hr Theodericus 

of aan diens zoon, zowel in schepenbrieven als anders, op het leven van 

voornoemde vrouwe Elisabeth, met brieven en met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Theodericus de Bronchorst dominus de Bathenborch miles (dg: .) 

maritus et tutor legitimus ut asserebat domine Elisabeth uten Hoeve sue 

conthoralis et domicellus Ghisbertus senior eius ?filius in Bathenborch 

totam partem et omne! ipsis quomodocumque competentes in omnibus et 

singulis bonis sitis infra villicatum de Busco que bona omnia et singula 

dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch erga 

dictam dominam Elisabeth eius matrem jure permutationis hereditarie aut 

alias quocumque modo acquisiverat ut dicebant hereditarie supportaverunt 

dicto domino Johanni promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et dicte domine Elisabeth deponere preterea dicti dominus 

Theodericus et domicellus Ghisbertus vitalem pensionem ducentorum dobbel 

mottoen quam dictus dominus Johannes dicte domine Elisabeth sue matri seu 

dicto domino Theoderico aut eius filio quocumque modo in litteris 

scabinorum aut alias quovis modo promiserat quoad vitam dicte domine 

Elisabeth simul cum predictis litteris et cum omnibus arrastagiis sibi de 

dicta pensione a quocumque (dg: territo) tempore preterito usque in 

presentem diem deficientibus et non solutis ut dicebant predicto domino 

Johanni supportaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: et) eorum et dicte domine Elisabeth deponere. Testes datum ut 

supra Spanct sic dixit. 

 

BP 1178 f 271v 08 ma 11-07-1390. 

Voornoemde hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch ridder ev 

vrouw Elisabeth uten Hoeve beloofde aan Johannes van Bruheze dat hij aan 
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voornoemde Johannes alle schulden35 zal betalen, die hij verschuldigd bleef 

aan voornoemde Johannes en aan Arnoldus Stamelart van Spanct uit het bedrag 

van de 1000 schilden, die voornoemde hr Theodericus ontvangt van 

erfgoederen, waarin vrouwe Elisabeth haar vruchtgebruik heeft, uitgezonderd 

de goederen onder de villicatus van Den Bosch. 

 

Dominus Theodericus predictus promisit super omnia Johanni de Bruheze 

quod ipse dominus Theodericus de mille aude scilde quos capiet de 

hereditatibus in quibus domina Elisabeth eius usufructum possidet 

exceptis bonis infra villicatum de Busco situatis ut dicebat (dg: dicto 

Johanni de Bruheze atque Arnoldo Sta de Spanct coniunctim vel divisim est 

obligatus dabit et persolvet eis dicto Johanni de Bruheze) dabit atque 

persolvet eisdem Johanni omnia debita (dg: que) in quibus ipse dominus 

Theodericus dictis Johanni atque Arnoldo Sta de Spanct seu eorum alteri 

coniunctim vel divisim est obligatus ut recognovit in quantum idem 

Johannes huiusmodi debita legitime poterit demonstrare. Testes datum ut 

supra Spanct sic dixit. 

 

1178 mf8 B 08 f. 272. 

 in festo Margarete: woensdag 13-07-1390. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1390. 

 

BP 1178 f 272r 01 wo 13-07-1390. 

Henricus Scuerman van Helmont verkocht aan Elizabeth tSarden een lijfrente36 

van 7 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en tuin, in Helmond, in die Veestraat, tussen Henricus Dekens soen 

enerzijds en Johannes van Stipdonc anderzijds, reeds belast met 3 pond 

gemeen paijment en de grondcijns. 

 

Solvit. 

Henricus Scuerman van Helmont legitime vendidit Elizabeth tSarden vitalem 

pensionem septem Hollant gulden seu valorem solvendam anno [quolibet] ad 

vitam dicte emptircis et non ultra in festo nativitatis Johannis ex domo 

et orto (dg: s) dicti venditoris sitis in Helmont in vico dicto die 

Veestraet inter hereditatem (dg: Jo) Henrici Dekens soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Stipdonc ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere ex! tribus (dg: di) libris 

communis pagamenti et censu domini fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere et cum mortua fuerit etc. Testes Goes et Jordus datum in festo 

Margarete. 

 

BP 1178 f 272r 02 ±wo 13-07-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuus van Lijt: (1) een huis en 

tuin, in Groot Lith, tussen Aleijdis wv Johannes gnd Moenen enerzijds en 

wijlen Henricus Kolve anderzijds, met de dijk waarop het huis staat, (2) 

een hofstad in Groot Lith {niet afgewerkt contract37}. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi Kaechuus de Lijt domum et 

ortum sitos in (dg: Lijt) Magno Lijt inter hereditatem Aleijdis relicte 

#quondam# Johannis dicti Moenen ex uno et inter hereditatem quondam 

                         
35 Zie ← BP 1178 f 025v 07 wo 11-03-1388, betaling van een schuld door 

Johannes van Bruheze en Arnoldus Stamelart van Spanct welke schuld ook was 

aangegaan door hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch ridder en 

zijn zoon jkr Ghisbertus; de schuldbrief werd overgedragen aan voornoemde 

Johannes van Bruheze en Arnoldus Stamelart. Mogelijk verband met de belofte 

van 11-07-1390. 
36 Zie → BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van alle tegoeden, 

lijfrenten en roerende goederen aan Henricus Scuerman, die een lijfrente 

beloofde van 6 Gelre gulden, en onderhoud in voedsel, drank en kleding. 
37 Voor afgewerkt contract zie BP 1178 f 272r 09 do 14-07-1390. 
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Henrici Kolve ex alio cum aggere supra quem dicta domus consistet (dg: ut 

dicebat hereditarie vendidit) atque quoddam domistadium situm in dicta 

parochia. 

 

BP 1178 f 272r 03 do 14-07-1390. 

Stephanus zvw Hermannus gnd Scuijwinc en zijn dochter Herbergis verkochten 

aan Stephanus zvw Lambertus Raets (1) een erfgoed gnd schaar, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd Pulsbroek, (2) 5 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in 

het Meerveld, tussen Willelmus Luwe enerzijds en Johannes Luwe bv 

voornoemde Willelmus Luwe anderzijds, met een b-erfcijns van 24 schelling 

gemeen paijment, (3) een stuk maasdijk, in Meerwijk, ter plaatse gnd in 

Reigersvliet, tussen de dijk van jkvr Johanna van Gielbeke enerzijds en de 

dijk van Adam Kathelinen soen anderzijds, (4) een erfgoed gnd uterdijk, 

voor voornoemd stuk dijk gelegen, strekkend vanaf voornoemd stuk dijk tot 

aan de Maas, (5) een stuk maasdijk, eveneens ter plaatse gnd Reigersvliet, 

tussen de dijk van Agnes Vrancken enerzijds en de dijk van Johannes van 

Genderen anderzijds, (6) een stuk erfgoed gnd uterdijk, voor voornoemd stuk 

dijk gelegen, strekkend vanaf dit stuk dijk tot aan de Maas, (7) een stuk 

maasdijk in Meerwijk, ter plaatse gnd in die Nieuwe Oplage, tussen de dijk 

van hr Theodericus Rover ridder enerzijds en de dijk van wijlen Cristianus 

gnd Roggen anderzijds, (8) een stuk dijk, in Meerwijk, ter plaatse gnd aan 

die Voernse Sluse, tussen de dijk van Ghiselbertus gnd Proefts soen 

enerzijds en de dijk van kvw Ghibo Copparts soen anderzijds. 

 

Stephanus filius quondam Hermanni dicti Scuijwinc et Herbergis eius filia 

cum tutore hereditatem dictam een schare (dg: sitam) ad se spectantem 

sitam in jurisdictione de Merewijc in loco dicto Pulsbroec atque quinque 

hont terre sita in dicta jurisdictione in loco dicto int Meervelt inter 

hereditatem Willelmi Luwe ex uno et inter hereditatem Johannis Luwe (dg: 

ex a) fratris eiusdem Willelmi Luwe ex alio simul cum pecia aggeris Mose 

sita in dicta jurisdictione in loco dicto in Reijghersvliet inter aggerem 

domicelle Johanne de Gielbeke et inter aggerem Ade Kathelinen soen et cum 

hereditate dicta uterdijc sita ante dictam peciam (dg: agg) aggeris 

tendente a dicta pecia aggeris usque ad Mosam atque #cum# pecia (dg: -m) 

aggeris Mose sita in eodem loco Reijghersvliet vocato inter aggerem 

Agnetis Vrancken et inter aggerem Johannis de (dg: Aggere) Genderen et 

cum hereditate dicta uterdijc sita ante eandem peciam aggeris tendente a 

dicta parte aggeris usque ad Mosam insuper cum pecia aggeris Mose sita in 

dicta jurisdictione in loco dicto in die Nuwe Oplage inter aggerem domini 

Theoderici Rover militis et inter aggerem Cristiani quondam (dg: de) 

dicti Roggen atque cum pecia (dg: -m terre) #aggeris# sita (dg: -m) in 

dicta jurisdictione ad locum dictum aen die Voernsche Sluse inter aggerem 

Ghiselberti dicti Proefts soen et inter aggerem liberorum quondam 

Ghibonis Copparts soen in ea quantitate qua dicte hereditates #et# pecie 

aggeris ibidem site et ad dictos Stephanum et Herbergem eius filiam 

pertinere dinoscuntur ut dicebant hereditarie vendiderunt Stephano filio 

quondam Lamberti Raets promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis dictis aggeribus ad supradictas hereditates (dg: 

solven) #spectantibus# et hereditario censu XXIIII #solidorum# communis 

pagamenti ex predictis quinque hont terre de jure solvendis. Testes 

Gerardus et Willelmus datum in crastino Margarete. 

 

BP 1178 f 272r 04 do 14-07-1390. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde stukken dijk te onderhouden. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda (dg: dictis) quod ipse 

dictas pecias aggeris perpetue in bona et laudabili disposicione 

observabit sic quod dictis venditoribus et ad et supra hereditates (dg: 

quas) et bona quascumque #eorundem# dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 272r 05 do 14-07-1390. 

Albertus zvw Henricus van Uden verkocht aan zijn broer Gerardus van Uden ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer hr Arnoldus van 

Uden priester, in (1) een hoeve, gnd het goed te Hezelaar van wijlen 

voornoemde hr Arnoldus, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaar, 

(2) 4 morgen land van wijlen voornoemde hr Arnoldus, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Haanwijk, welke 4 morgen voornoemde Gerardus van Uden 

eertijds verworven had van Arnoldus van Haenwij. Voornoemde Albertus en 

zijn vrouw Weijndelmoedis behouden een lijfpacht van 4 mud rogge, die zij 

beuren uit geheel de voornoemde goederen en uit 5 morgen land. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Uden unam quartam! sibi de morte 

quondam domini Arnoldi de Uden presbitri sui fratris successione 

advolutam in quodam manso dicto tGoet te Hezelaer eiusdem quondam domini 

Arnoldi sito in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Hezelaer 

atque in attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis ut 

dicebat (dg: vendidit Gerardo de Uden suo) atque in quatuor iugeribus 

terre dicti quondam domini Arnoldi sitis in dicta parochia in loco dicto 

Haenwijc et que quatuor iugera terre (dg: dic) Gerardus de Uden erga 

Arnoldum de Haenwijc dudum acquisiverat ut dicebat vendidit dicto Gerardo 

de Uden suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere salva dicto Alberto #et Weijndelmoedi sue uxori# sua vitali 

pensione quatuor modiorum siliginis quam ex dictis integris bonis cum 

suis attinentiis et quinque iugeribus terre habent solvendam (dg: ad). 

Testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 272r 06 do 14-07-1390. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Gerardus voortaan te betalen ¼ 

deel van een b-erfcijns van 8 pond geld, die Elizabeth wv Jacobus van Uden 

beurt, gaande uit voornoemde goederen gnd ter Hezelaar. 

 

Dictus Albertus promisit super omnia dicto Gerardo quod ipse Albertus 

quartam partem hereditarii census octo librarum monete quem Elizabeth 

relicta quondam Jacobi de Uden ex dictis !dictis bonis ter (dg: 

Hazeldonc) #Hezelaer# cum suis attinentiis habet solvendum ut dicebat 

perpetue dabit et exsolvet sic quod (dg: d su) dicto Gerardo et supra 

dicta bona dampna exinde nono eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272r 07 do 14-07-1390. 

Johannes Haijken zvw Lambertus die Vere verkocht aan Hermannus Loden soen 

een n-erfpacht van 4 mud gerst, Bossche maat, met Pasen te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Meerwijk, tussen Ghisbertus die Vere enerzijds 

en jkr Johanna van Gielbeke anderzijds, (2) een stuk land, gnd Luten 

Kempke, in Meerwijk, tussen Gerardus bv hr Johannes van Scalunen priester 

enerzijds en Ghibo Peters soen anderzijds, (3) 2 morgen land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd op Heijnxtstem, tussen Johannes Baten soen enerzijds en kv 

Hugo Suartoge anderzijds. 

 

Johannes (dg: Ha) Haijken filius quondam Lamberti (dg: Haijken) die Vere 

hereditarie vendidit Hermanno Loden soen hereditariam paccionem quatuor 

modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie pasche (dg: s) ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in jurisdictione de Meerwijc inter 

hereditatem Ghisberti die Vere ex uno et inter hereditatem domicelle 

Johanne de Gielbeke ex alio item ex pecia terre dicta Luten Kempken sita 

in dicta jurisdictione inter hereditatem Gerardi fratris domini Johannis 

de Scalunen presbitri ex uno et inter hereditatem Ghibonis Peters soen ex 

alio item ex (dg: pe) duobus iugeribus terre sitis in (dg: pa) dicta 

jurisdictione in loco dicto op Heijnxtstem inter hereditatem Johannis 

Baten soen ex uno et inter hereditatem liberorum Hugonis Suartoge ex alio 

ut dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 
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obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272r 08 do 14-07-1390. 

Stephanus zvw Lambertus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Stephanus filius Lamberti quondam Raet prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 272r 09 do 14-07-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuus van Lijt verkocht aan 

Stephanus zv Henricus van Bucstel (1) een huis en tuin, in Groot Lith, 

tussen Aleijdis wv Johannes gnd Moenen enerzijds en wijlen Henricus Kolne 

anderzijds, met de dijk waarop het huis staat, buiten welke dijk de tuin 

gelegen is, (2) een hofstad, aldaar, binnen voornoemde dijk, tussen deze 

dijk enerzijds en Hilla Nouten anderzijds, belast met een b-erfcijns van 2 

penning en een b-erfcijns van 3 pond 12 schelling geld. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi Kaechuus de Lijt domum et 

ortum sitos in Magno Lijt inter hereditatem Aleijdis relicte quondam 

Johannis dicti Moenen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Kolne 

ex alio et cum cum aggere supra quem dicta domus consistet #et extra quem 

aggerem dictus ortus situs est# atque domistadium situm ibidem (dg: 

inter) infra dictum aggerem (dg: et) inter eundem aggerem ex uno et (dg: 

inter et) #inter# hereditatem Hille Nouten ex alio vendidit Stephano 

filio Henrici de Bucstel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu II denariorum !census et hereditario censu 

(dg: trium) trium librarum (dg: monete et novem gross) et duodecim 

solidorum monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272r 10 do 14-07-1390. 

Voornoemde koper en Jacobus Stevens beloofden aan voornoemde verkoper 30 

Gelderse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1391), 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1392) en 1/3 

deel met Sint-Jan over 2 jaar (di 24-06-1393). 

 

Dictus emptor et Jacobus Stevens promiserunt dicto venditori XXX Gelre 

gulden seu valorem pro una tercia parte nativitatis Johannis proxime 

futuro pro secunda tercia a festo nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum et pro ultima (dg: p) tercia parte a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra (dg: ..) duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf8 B 09 f. 272v. 

 in festo Margarete: woensdag 13-07-1390. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1390. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1390. 

 

BP 1178 f 272v 01 wo 13-07-1390. 

Hermannus Pijnghe verhuurde aan Jacobus die Wert een huis, tuin en beemd, 

aaneengelegen, in Berlicum, tussen Gerardus van Eijcke enerzijds en 

voornoemde Jacobus die Wert anderzijds, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390), per jaar voor de onraad, 

en voor 12 Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen. Jacobus 

zal op de erfgoederen hopstaken achterlaten, die daarop het laatste jaar 

zullen zijn. Zou voornoemd huis door vijanden van de hertog in brand worden 

gestoken, dan zal Hermannus binnen een half jaar een ander huis op de 

ondergrond bouwen. Jacobus zal het huis verlaten met Pinksteren laatstleden 

over 4 jaar (zo 07-06-1394). 

 

Hermannus Pijnghe domum et ortum et (dg: hereditates) pratum et 

hereditates sibi adiacentes (dg: sitos) ad se spectantes sitos in 
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parochia de Berlikem inter hereditatem Gerardi de Eijcke ex uno et inter 

hereditatem Jacobi die Wert ex alio prout ibidem siti sunt locavit recto 

locacionis modo #dicto Jacobo die Wert# ab eodem ad spacium quatuor 

annorum post festum beati Remigii proxime futurum sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quatuor annorum pro (dg: XII Gelre gulde) oneribus 

dictis onraet (dg: ad hoc sp) exinde solvendis dandis etc atque pro XII 

Gelres gulden #seu valorem# dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

quolibet annorum purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia (dg: hoc addito 

quod dictus Jacobus non app apprehendet dictos) hoc addito quod dictus 

Jacobus relinquet supra dictas hereditates (dg: lupuplam di) stipites 

lupularum dictos (dg: hopp) hopstaken qui erunt in ultimo dictorum 

quatuor annorum supra premissa hoc addito si dicta domus dicto spacio 

pendente comburatur ab hostibus domine nostre ducisse extunc dictus 

Hermannus aliam domum supra fundum dicte domus reedificabit scilicet (dg: 

infra d) infra dimidium annum post huiusmodi combustionem sequentem hoc 

addito quod dictus Jacobus exibit domum predictam a penthecostes proxime 

(dg: fut) preterito ultra quatuor annos. Testes Goes et Jordus datum in 

festo Margarete. 

 

BP 1178 f 272v 02 do 21-07-1390. 

Voornoemde Hermannus droeg het geld van de huur over aan Johannes van Beke. 

 

{in margine sinistra}: Dictus Hermannus totam pecuniam dicte locacionis 

supportavit Johanni de Beke. Testes Scilder et Goess datum in profesto 

Magdalene. 

 

BP 1178 f 272v 03 do 21-07-1390. 

Gerardus van der Steghen oudere zvw Petrus Willems soen, Gerardus van der 

Stegen zvw Petrus gnd Coppen soen, Johannes van Cringhelberch en 

Theodericus Herbrechts soen beloofden aan Theodericus Berwout 51 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Gerardus van der Steghen senior filius quondam Petri Willems soen 

Gerardus van der Stegen filius Petri dicti quondam Coppen soen Johannes 

de Cringhelberch Theodericus Herbrechts soen promiserunt Theoderico 

Berwout LI aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Goes et (dg: W) Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 04 do 21-07-1390. 

Johannes van de Kloot droeg over aan Willelmus Loijer een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit goederen van 

Rodolphus gnd Vespertijt, in Nuland, ter plaatse gnd Vespertijt, welke 

pacht aan hem was verkocht door Henricus van Uden de jongere. 

 

Johannes de Globo hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex bonis Rodolphi 

dicti Vespertijt singulis et universis sitis in parochia de Nuwelant ad 

locum dictum Vespertijt et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis venditam sibi ab Henrico de Uden juniore prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Loijer cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) Gerardus et (dg: Ge) W datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 05 do 14-07-1390. 

Rutgherus zvw Cristianus gnd Coninc droeg over aan Johannes Coninc zijn 

deel in 140 Hollandse gulden, aan voornoemde Johannes Coninc en Rutgherus 

beloofd door Johannes van Gheldorp en Wellinus van Beke. 
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Rutgherus filius quondam Cristiani dicti Coninc totam partem et omne jus 

sibi competentes in centum et quadraginta florenis aureis dictis 

communiter gulden monete Hollandie promissis Johanni Coninc (dg: ad) et 

Rutghero predicto aut eorum alteri a Johanne de Gheldorp et Wellino de 

Beke prout in litteris legitime supportavit dicto Johanni Coninc cum 

litteris et jure. Testes Gerardus et Willelmus datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1178 f 272v 06 do 14-07-1390. 

Voornoemde Rutgherus zvw Cristianus gnd Coninc droeg over aan Johannes 

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

zuster Herburgis ev Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van Vucht. 

 

Dictus Rutgherus omnia bona sibi de morte quondam Herburgis sue sororis 

uxoris dudum Johannis de Vucht filii quondam Theoderici de Vucht (dg: 

sus) successione hereditarie advoluta atque post mortem dicti Johannis de 

Vucht successione hereditarie advolvenda ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Coninc promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 07 do 14-07-1390. 

Henricus van Turnout en Johannes van Dijnter zv Herbertus van Dijnter 

beloofden aan Petrus van Tuijl 4 Hollandse gulden en 5 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Henricus de Turnout et Johannes de Dijnter filius Herberti de Dijnter 

promiserunt Petro de Tuijl IIII Hollant gulden et V Gelre gulden seu 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 08 do 14-07-1390. 

De broers Volcquinus Buc en Johannes Buc, Jacobus zv Ghibo gnd Coppen soen, 

Danijel zvw Walterus Wellen en zijn broers Walterus Wellen en Egidius 

beloofden aan hr Johannes van Mierd, tbv hem, hr Johannes van den Wijer, hr 

Gerardus van den Hoeve en Johannes van Straten, 116 oude Franse schilden, 5 

Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde in goud, een 

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

met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

Volcquinus Buc et Johannes Buc fratres (dg: promiserunt) Jacobus (dg: 

Ghiben) filius (dg: quo) Ghibonis dicti Coppen soen Danijel filius 

quondam Walteri Wellen et Walterus Wellen et Egidius (dg: f) eius fratres 

promiserunt domino Johanni de Mierd ad opus sui et ad opus domini 

Johannis van den Wijer domini Gerardi van den Hoeve et Johannis de 

Straten seu ad opus alterius eorundem centum et XVI aude scilde #Francie# 

seu quinque Hollant gulden pro tribus aude scilden computato seu valorem 

in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasce proxime 

futurum persolvendos. Testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 09 do 14-07-1390. 

Voornoemde Volcquinus en Danijel beloofden de vier anderen schadeloos te 

houden. 

 

Dicti Volcquinus et Danijel promiserunt alios quatuor indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 10 do 14-07-1390. 

Johannes Winckelman beloofde aan Rodolphus uter Hagen 20 oude schilden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 
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Johannes Winckelman promisit Rodolpho (dg: van den u) uter Hagen XX (dg: 

aude) aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 11 do 14-07-1390. 

Johannes Winckelman beloofde aan Adam van Mierd 8 gulden pieter of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. Dit geld 

behoort aan Gerardus van Vladeracken. 

 

Johannes Winckelman promisit Ade de Mierd VIII gulden peter seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Ista pecunia 

spectat ad Gerardum de Vladeracken. 

 

BP 1178 f 272v 12 do 14-07-1390. 

Godefridus Peters soen, zijn zoon Petrus en Johannes van Dijest szv 

voornoemde Godefridus beloofden aan Jacobus Steenwech, gedurende 11 jaar 

ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 13 Hollandse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Godefridus Peters #soen# Petrus eius filius et Johannes de Dijest gener 

dicti Godefridi promiserunt indivisi super omnia (dg: di) se daturos et 

soluturos Jacobo Steenwech ad spacium XI annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum XI annorum XIII Hollant gulden 

seu valorem in festo nativitatis Domini et primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 13 do 14-07-1390. 

Jacobus Steenwech verhuurde aan voornoemde Godefridus, zijn zoon Petrus en 

Johannes van Dijest 8 morgen land in Meerwijk, tussen Johannes Luwe 

enerzijds en erfgoed gnd Luben Kempken anderzijds, voor een periode van 11 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390). De brief 

overhandigen aan een van hen. 

 

Jacobus Steenwech octo iugera terre sita in jurisdictione de Merewijc 

inter hereditatem Johannis Luwe ex uno et inter hereditatem dictam Luben 

Kempken ex alio #in ea quantitate etc# ut dicebat locavit dictis 

Godefrido Petro eius filio et Johanni de Dijest ab eisdem ad spacium XI 

annorum post festum Petri ad cathedram proxime preteritum sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam quod suum manipulum etc et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1178 f 272v 14 do 14-07-1390. 

Johannes Buc van Lijt beloofde aan Gerardus Balijart 11 oude schilden of de 

waarde en 11½ plak, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-

1391) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391). 

 

Johannes Buc de Lijt promisit Gerardo Balijart (dg: I) XI aude scilde seu 

valorem et XI et dimidium placke mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 15 do 14-07-1390. 

Johannes Buc van Lijt beloofde aan Gerardus Witmeri 22 oude schilden of de 

waarde en 13 plakken, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-

1391) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391). 

 

Johannes Buc de Lijt promisit Gerardo Witmeri XXII aude scilde seu 

valorem et XIII placke mediatim Petri ad cathedram et mediatim Johannis 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 16 do 14-07-1390. 

Ghiselbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinus droeg over aan Egidius zv 
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Willelmus Cuper 65 Hollandse gulden, aan hem beloofd door Henricus Stevens 

soen schoenmaker. 

 

Ghiselbertus van den Hazenbossche filius quondam Maechelini sexaginta 

quinque Hollant gulden promissos sibi ab Henrico Stevens soen sutore 

prout in litteris supportavit Egidio filio Willelmi Cuper cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 272v 17 do 14-07-1390. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proeft van Empel verkocht aan Henricus van den 

Borne ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op den Rullen, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus van den Borne. 

 

Ghisbertus filius (dg: Th) quondam Theoderici Proeft de Empel (dg: .) 

dimidium iuger terre situm in jurisdictione de Merewijc in loco dicto op 

den Rullen inter hereditatem Henrici van den Borne ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut dicebat) in ea quantitate qua (dg: ibid) ibidem 

situm est ut dicebat vendidit dicto Henrico van den Borne promittens 

warandiam tamquam de hereditate ab aggere et censu libera et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 B 10 f. 273. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1390. 

 

BP 1178 f 273r 01 do 14-07-1390. 

Henricus van den Borne verhuurde aan Johannes Haijken een stuk land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd ten Hosteden, tussen Hubertus Danen soen 

enerzijds en voornoemde Johannes Haijken anderzijds, voor een periode van 

20 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (za 25-12-1389), per jaar voor 7 

Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, belast met cijnzen, 

maasdijken en zegedijken, en met 2 schreden maasdijk in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Spoijen, aan voornoemde Henricus van den Borne behorend. 

Huurder zal de dijken in goede staat houden. 

 

Solvit Henricus. Solvit Johannes. 

Henricus van den Borne peciam terre sitam in jurisdictione de Meerwijc ad 

locum dictum ten Hosteden inter hereditatem Huberti Dan[en] soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis Haijken ex alio locavit dicto Johanni (dg: 

Heij) Haijken ab eodem ad spacium XX annorum (dg: datam presentium) post 

nativitatis Domini proxime (dg: futurum) #preteritum# deinceps sine medio 

sequentium possidendam anno quolibet (dg: pro) dictorum #XX# annorum pro 

septem Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum XX annorum nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus aggeribus Mose et zegediken ad 
!se spectantibus et cum duobus mensuris dictis screden aggeris Mose sitis 

in (dg: in !dicta) jurisdictione in loco dicto Spoijen ad dictum Henricum 

van den Borne spectantibus et alter repromisit #super omnia# et quod ipse 

dictos aggeres dicto spacio pendente in bona disposicione observabit. 

Testes datum supra. (dg: et erit una littera pro Henrico). #Testes 

Gerardus et W in festo Margarete crastino Margarete. 

 

BP 1178 f 273r 02 do 14-07-1390. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Everardus Buc voller 105 Gelderse 

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

 

Johannes de Gheffen institor promisit Everardo Buc fulloni (dg: centum 

et) centum et quinque Gelres gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 273r 03 do 14-07-1390. 

Johannes van Hedel van Empel en zijn kinderen Amelius en Johannes 

verkochten aan Gerardus Roest een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

die Sluiskamp, beiderzijds tussen voornoemde Gerardus Roest. Willelmus zv 

voornoemde Johannes van Hedel zal afstand doen. 

 

Johannes de Hedel (dg: van) de Empel #Amelius et Johannes eius liberi# 

(dg: u) peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die 

Sluijscamp inter hereditatem Gerardi Roest ex utroque latere coadiacentem 

in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Gerardo Roest promittentes warandiam tamquam de hereditate ab 

aggere et censu libera (dg: pro) et obligationem deponere (dg: de testes 

datum supra) et quod ipsi Willelmum filium dicti Johannis de Hedel super 

dicta pecia terre ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 273r 04 do 14-07-1390. 

Willelmus van Nuwelant beloofde aan Elizabeth dvw Bartholomeus gnd Meus van 

Berghen 8½ dobbel mottoen, 55 gemene plakken voor 1 dobbel mottoen 

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

 

Willelmus de Nuwelant promisit Elizabeth filie quondam Bartholomei dicti 

Meus de Berghen octo et dimidium dobbel mottoen scilicet LV (dg: g) 

gemeijn placken pro quolibet dobbel mottoen computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 05 do 14-07-1390. 

Willelmus die Meester zvw Willelmus die Meester verkocht aan Lambertus smid 

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

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

erfgoederen, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Meester 

bv verkoper enerzijds en kvw Johannes Meester oom van verkoper anderzijds, 

reeds belast met (1) de grondcijns, (2) een b-erfcijns van 10 schelling aan 

de priesters in Den Bosch, (3) 1 oude schild aan Cristianus bakker, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, (5) een b-erfcijns van 40 schelling geld, beide 

laatste aan de koper. 

 

Willelmus die Meester filius quondam Willelmi die Meester hereditarie 

vendidit Lamberto fabro de Middelrode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis 

in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Johannis Meester fratris venditoris ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Meester avunculi dicti venditoris ex alio promittens 

super (dg: habita et habenda) warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: hereditario censu X solidorum quatuor et dimidio) censu 

domini fundi et hereditario censu X solidorum presbitris in Busco (dg: d 

et et XL solidis dicto emptori) et uno aude scilt Cristiano (dg: fabr) 

pistori et hereditaria paccione unius modii siliginis et hereditario 

censu XL solidorum monete dicto emptori prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 06 do 14-07-1390. 

Johannes Meester zvw Willelmus die Meester verkocht aan Lambertus smid van 

Middelrode een n-erfpacht38 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen erfgoed van de 

abdij van Berne enerzijds en Willelmus die Meester bv verkoper anderzijds, 

(2) 1 vracht hooiland in Dinther, tussen Johannes van der Bruggen enerzijds 

                         
38 Zie → BP 1180 p 367r 03 vr 01-10-1395, overdracht van de erfpacht. 
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en Gerardus van Kilsdonc anderzijds, reeds belast met een cijns van 10 

schelling aan de priesters van Den Bosch, en een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge. 

 

Johannes Meester filius quondam Willelmi (dg: Me) die Meester hereditarie 

vendidit Lamberto fabro de Middelrode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis 

in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem conventus 

de Berna ex uno et inter hereditatem Willelmi die Meester fratris dicti 

venditoris ex alio atque ex una plaustrata feni dicti venditoris sita in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis van der Bruggen ex uno et 

inter hereditatem (dg: Ger) Gerardi de Kilsdonc ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu X solidorum presbitris de Busco et hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 07 do 14-07-1390. 

Henricus van Zulikem en Lambertus Keelbreker beloofden aan Adam van Mierd, 

tbv hr Henricus van Berkel, 86 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te 

betalen met Lichtmis (do 02-02-1391) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

Henricus de Zulikem et Lambertus Keelbreker promiserunt Ade (dg: ad opus) 

de Mierd ad opus domini Henrici de Berkel octoginta sex Brabant dobbel 

seu valorem mediatim purificationis et mediatim pasce proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 08 do 14-07-1390. 

Henricus die Loeper en zijn vrouw Elizabeth dvw Hermannus Priker wv 

Ghijsekinus van Kaudekerke droegen over aan Truda dvw voornoemde 

Ghijsekinus van Kaudekerke de helft, aan voornoemde Elizabeth behorend, in 

een kamer met ondergrond in Den Bosch, in een straatje dat loopt achter het 

woonhuis van Gerardus mette Koijen, tussen erfgoed van Heijla Heijmerici 

enerzijds en erfgoed van Henricus van Mierde anderzijds, welke kamer met 

ondergrond voornoemde Elizabeth, tbv zichzelf en de kinderen van voornoemde 

Elizabeth en Ghisekinus, in cijns gekregen had van Ghibo gnd Scermer 

wollenklerenwever, alsmede haar vruchtgebruik in de andere helft van 

voornoemde kamer met ondergrond, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus (dg: de) die Loeper maritus (dg: et tut) legitimus Elizabeth sue 

uxoris #filie quondam Hermanni Priker# relicte quondam Ghijsekini van 

Kaudekerke #et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# (dg: su) 

medietatem ad dictam Elizabeth hereditario jure spectantem in quadam 

camera cum eius fundo sita in Busco in viculo quodam tendente retro domum 

habitationis Gerardi mette Koijen (dg: Cij) Coijen inter hereditatem 

Heijle Heijmerici ex uno et inter hereditatem Henrici de Mierde ex alio 

quam cameram cum eius fundo (dg: dictus Ghisekinus ad opus eiusdem El) 

dicta Elizabeth #ad opus# et ad opus prolis ab ipsis Elizabeth et 

Ghisekino pariter genite et generande erga Ghibo dictum Scermer textori 

laneorum ad censum acquisiverat prout in litteris atque (dg: medietatem) 

suum usufructum sibi competentem in reliqua medietate dicte camere cum 

eius fundo ut dicebant supportaverunt Trude filie dicti quondam 

Ghijsekini de Kaudekerke cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere excepto (dg: censibus) #censu# in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 09 do 14-07-1390. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen 

soen 48 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-
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1390) te betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti 

Belen soen XLVIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 10 do 14-07-1390. 

Arnoldus van der Molen ev Hilla dvw Johannes Louwer droeg over aan Arnoldus 

van Kessel zvw voornoemde Johannes Louwer (1) al zijn goederen, onder 

Kessel, (2) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

overlijden van Mechtildis, wv voornoemde Johannes Louwer en mv voornoemde 

Hilla. 

 

Arnoldus van der Molen maritus et tutor Hille sue uxoris filie quondam 

Johannis Louwer omnia et singula sua bona (dg: sibi de morte) quocumque 

locorum infra parochiam de Kessel (dg: sita) consistentia sive sita atque 

omnia bona sibi (dg: de) et dicte sue uxori (dg: de morte) post mortem 

Mechtildis (dg: sue ?uxoris filie) #relicte# dicti quondam Johannis 

Louwer matris dicte Hille successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Arnoldo (dg: Louwer fi) de 

Kessel filio dicti quondam Johannis Louwer promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273r 11 do 14-07-1390. 

D Dominus vobiscum et cum spiritu. 

 

1178 mf8 B 11 f. 273v. 

 in festo Margarete: woensdag 13-07-1390. 

 Sexta post Margarete: vrijdag 15-07-1390. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1390. 

 

BP 1178 f 273v 01 wo 13-07-1390. 

Henricus die Hoessche kramer deed tbv Elizabeth wv Godefridus van Bruckem 

wollenklerenwever en kv voornoemde Elizabeth en wijlen Godefridus afstand 

van een stuk land, in Vught Sint-Petrus, tussen Arnoldus van den Hoernic 

enerzijds en Reijnerus Heijnen soen anderzijds. Voornoemde Elizabeth en 

haar kinderen zullen hieruit leveren de helft van een b-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, welke pacht wijlen voornoemde Godefridus 

leverde aan Theodericus van der Porten, gaande uit voornoemd stuk land en 

een ander stuk land, in Vught Sint-Petrus, naast Elizabeth Reijners. 

 

Henricus die Hoessche institor super pecia terre sita in parochia de 

Vucht sancti (dg: sancti) Petri inter hereditatem Arnoldi van den Hoernic 

ex uno et inter hereditatem Reijneri Heijnen soen ex alio ut dicebat et 

super jure ad opus Elizabeth relicte quondam Godefridi de Bruckem 

textoris laneorum et ad opus liberorum eorundem Elizabeth et quondam 

Godefridi promittens ratam servare tali condicione annexa quod dicta 

Elizabeth et eius liberi ex dicta pecia terre solvent annuatim (dg: ex) 

medietatem (dg: duorum) hereditarie paccionis duorum (dg: me) sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam Godefridus ex 

dicta pecia terre et ex quadam alia pecia terre sita in dicta parochia 

iuxta hereditatem Elizabeth Reijners solvere consuevit hereditarie 

Theoderico van der Porten sic quod dicto Henrico et supra (dg: s) dictam 

aliam peciam terre occacione dicte medietatis dicte paccionis dampna non 

eveniant. Testes Goess et Jordanus datum in festo Margarete. 
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BP 1178 f 273v 02 wo 13-07-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde39 aan Denkinus Scuerman40 91½ 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Denkino Scuerman 

nonaginta unum #et dimidium# Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273v 03 wo 13-07-1390. 

Baudewinus nzvw hr Rodolphus Baudewijns soen priester en Johannes Hellinc 

beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem en Rijxkinus bode van het kapittel 

van Luik, 18 Hollandse gulden of de waarde en 11 plakken, een helft te 

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

Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391). 

 

Baudewinus filius naturalis quondam domini Rodolphi Baudewijns soen 

presbitri et Johannes Hellinc promiserunt domino Henrico Buc ad opus sui 

et ad opus Rijxkini messagii capituli Leodiensis seu ad opus alterius 

eorum (dg: ad) XVIII Hollant gulden seu valorem (dg: ad et) in auro et 

(dg: X..) #XI# placken #mediatim# ad Petri ad cathedram et mediatim ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273v 04 wo 13-07-1390. 

Johannes Stevens soen van Empel beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Henssen 

soen van Os 12 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Stevens soen de Empel promisit Arnoldo filio quondam Arnoldi 

Henssen soen de Os XII Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273v 05 vr 15-07-1390. 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Johannes van Conden 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen41 gnd ter Vlaesse, 4 mud rogge maat van 

Oirschot groot, in Middelbeers, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 8 pond. 

 

Willelmus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze hereditarie vendidit 

Johanni de Conden hereditariam paccionem (dg: unius et dimidii modiorum) 

#unius modii siliginis# siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis ter Vlaessche dicti 

venditoris quatuor modios siliginis mensure de Oerscot in semine 

capientibus sitis in parochia de Middelberze (dg: et e) et ex (dg: un) 

attinentiis eorundem bonorum universis quocumque sitis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu octo librarum exinde prius solvendis et sufficientem 

facere (dg: testes datum supra). Testes Willelmus et Jorden datum sexta 

post Margarete. 

 

                         
39 Zie → BP 1178 f 276v 09 do 21-07-1390, een latere schuldbekentenis van 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale aan Denkinus Scuerman. 
40 Zie → VB 1799 f 055v 09, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 18, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 10, ma 03-04-1391: Denken Scuerman was gericht … aen alle 

goide Goeswijns Herincs soen wilner Jans geheijten Cale met scepenen scoud 

brieven. 
41 Zie → BP 1178 f 273v 11 vr 15-07-1390, verkoop van een pacht van 1 mud 

rogge, uit dezelfde goederen. 
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BP 1178 f 273v 06 vr 15-07-1390. 

promisit dup... pretium quia bis (dg: signatum) conceptum. 

 

BP 1178 f 273v 07 vr 15-07-1390. 

Willelmus zv Willelmus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 273v 08 do 14-07-1390. 

De broers Henricus van den Hoernic en Johannes van den Hoernic beloofden 

aan Godefridus van Zeelst 13 gulden (dg: of de waarde), 30 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, en 22 gemene plakken met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Henricus van den Hoernic et Johannes van den Hoernic fratres promiserunt 

Godefrido de Zeelst XIII gulden (dg: seu valorem) scilicet XXX gemeijn 

placken pro quolibet gulden et XXII gemeijn placken ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Goess et Jorden datum in 

crastino Margarete. 

 

BP 1178 f 273v 09 vr 15-07-1390. 

Johannes zvw Andreas gnd die Ghent verkocht aan Engbertus zvw Engbertus van 

Velthoeven (1) een huis en tuin, in Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoeven, 

tussen Johannes zv Theodericus enerzijds en Johannes Neven anderzijds, (2) 

een beemd, gnd dat Scoenbroek, aldaar, naast Johannes zv Nicholaus 

enerzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, (3) een streep land, gnd 

die Scoet, in Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoeven, tussen Johannes van 

Weert enerzijds en Heilwigis van Ghenp anderzijds, (4) een stuk land, gnd 

dat gelookt, in Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoeven, tussen Arnoldus gnd 

Tijs enerzijds en voornoemde Engbertus zvw Engbertus van Velthoeven 

anderzijds, (5) een streep land, in Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoeven, 

tussen Johannes Robbeke enerzijds en voornoemde Engbertus zvw Engbertus 

anderzijds, (6) een stukje land, gnd dat Mortelstukske, aldaar, tussen 

voornoemde Arnoldus Tijs enerzijds en eerstgenoemde Engbertus anderzijds, 

belast met grondcijnzen en 10 schelling gemeen paijment aan de kerk van 

Zonderwijk. 

 

Johannes filius quondam Andree dicti die Ghent domum et ortum sitos in 

parochia de Zonderwijc ad locum dictum Velthoeven inter hereditatem 

Johannis filii Theoderici ex uno et inter hereditatem Iohannis Neven ex 

alio atque pratum dictum dat Scoenbroec situm ibidem inter hereditatem 

Johannis filii Nicholai ex uno !tendens cum uno fine ad communitatem item 

strepam (dg: di) terre dictam die Scoet sitam in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Johannis de Weert ex uno et inter hereditatem 

Heilwigis de Ghenp ex alio item peciam terre dictam dat geloect sitam in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Arnoldi dicti Tijs ex uno et 

inter hereditatem Engberti filii quondam Engberti de Velthoeven ex alio 

item strepam terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Johannis Robbeke ex uno et hereditatem dicti Engberti filii dicti quondam 

Engberti ex alio item particulam terre dictam dat Mortelstucsken sitam 

ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi Tijs ex uno et hereditatem 

primodicti Engberti ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Engberto filio dicti quondam Engberti de Velthoeven promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi atque (dg: X) 

decem solidis communis pagamenti ecclesie de Zonderwijc inde solvendis. 

Testes (dg: datum) Ws et Jorden datum sexta post Margarete. 

 

BP 1178 f 273v 10 vr 15-07-1390. 

Ghibo van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Ghibo van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 11 vr 15-07-1390. 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit goederen42 gnd ter Vlaesche, 4 mud rogge maat van 

Oirschot groot, in Middelbeers, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 8 pond. 

 

Willelmus Vos filius quondam (dg: Willelmi) Willelmi Vos de Berze 

hereditarie vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex bonis dictis ter Vlaesche quatuor modios 

siliginis mensure de Oerscot in semine capientibus sitis in parochia de 

Middelberze et ex eorum attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario 

censu octo librarum inde prius solvendis et sufficientem. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 273v 12 vr 15-07-1390. 

Willelmus zv Willelmus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi Vos prebuit et reportavit. Datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 13 vr 15-07-1390. 

Gerardus Roelen soen droeg al zijn beesten en roerend goed over aan 

Johannes zv Truda. 

 

Gerardus Roelen soen omnes suas bestias et bona mobilia dicta havelijc 

goet quocumque locorum sitas ut dicebat legitime supportavit Johanni 

filio Trude promittens ratam servare. Testes Ws et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 14 vr 15-07-1390. 

Gerardus van Uden beloofde aan Henricus zvw Lambertus Rijxken 90 Gelderse 

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

 

Gerardus de Uden promisit Henrico filio quondam Lamberti Rijxken 

nonaginta Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 15 vr 15-07-1390. 

Henricus van Dommellen timmerman verkocht aan Margareta wv Elijas van Rode 

(1) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en (2) een n-erfcijns van 

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

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

van Henricus van den Kloot enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus gnd 

Zuetmollic anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 45 schelling 

geld. 

 

Henricus de (dg: Do) Dommellen carpentator hereditarie vendidit Margarete 

relicte quondam Elije de Rode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco et hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendos hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Henrici de Globo ex 

uno et hereditatem quondam Theoderici dicti Zuetmollic ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et XLV solidis monete prius inde solvendis 

                         
42 Zie ← BP 1178 f 273v 05 vr 15-07-1390, verkoop van een pacht van 1 mud 

rogge, uit dezelfde goederen. 
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et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 16 vr 15-07-1390. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Gerardi de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 17 vr 15-07-1390. 

Voornoemde Henricus van Dommellen beloofde aan Johannes van der Hautaert 12 

Gelderse gulden, 31 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Dommellen promisit Johanni van der Hautaert XII Gelre 

gulden vel pro quolibet XXXI placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 273v 18 vr 15-07-1390. 

Dominus vobiscum. 

 

1178 mf8 B 12 f. 274. 

 Sexta post Margarete: vrijdag 15-07-1390. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 16-07-1390. 

 

BP 1178 f 274r 01 vr 15-07-1390. 

Gerardus Bauderix en Arnoldus van Bochoeven beloofden aan Gerardus zvw 

Thomas Ghenen soen van Bucstel 150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. De brief overhandigen aan 

hem of aan Gerardus van Berze. 

 

(dg: Gerardus) Gerardus Bauderix et Arnoldus de (dg: H) Bochoeven 

promiserunt Gerardo filio quondam Thome Ghenen soen de Bucstel centum et 

quinquaginta Hollant gulden seu valore ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goess et ?Jorden datum sexta post Margarete. Detur 

sibi vel Gerardo de Berze. 

 

BP 1178 f 274r 02 vr 15-07-1390. 

Hubertus Bax soen van Eijcke en Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofden 

aan Henricus Molen zvw Johannes van Loen 67 Hollandse gulden (dg: of de 

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

 

Hubertus Bax soen de Eijcke et Zibertus filius Ziberti de Hoculem (dg: H) 

promiserunt Henrico Molen filio quondam Johannis de Loen LXVII Hollant 

gulden (dg: vel valorem) ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 274r 03 vr 15-07-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VIII. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 04 vr 15-07-1390. 

Rodolphus zv Johannes Gherijs beloofde aan Willelmus Wedigen 126 Gelderse 

gulden (dg: of de w) met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Rodolphus filius Iohannis Gherijs promisit Willelmo Wedigen C et XXVI 

Gelre gulden (dg: vel v) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 05 za 16-07-1390. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 187 (171), 16-07-1390; monete pro tempore solucionis huiusmodi 
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census de Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Arnoldus zvw Godefridus Groet verkocht aan Godefridus Sceijvel, tbv de 

kerkfabriek van Sint-Jan, een n-erfcijns van 30 schelling geld, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den 

Bosch, naast het kerkhof van de Sint-Jan, achter het koor aldaar, tussen 

erfgoed van Arnoldus Berwout nzv Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van 

Hermannus zvw mr Hermannus anderzijds, reeds belast met 3½ pond voornoemd 

geld. 

 

(dg: Ala) Arnoldus filius quondam Godefridi Groet hereditarie vendidit 

Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie in festo penthecostes 

ex domo et area ipsius venditoris sita in Busco iuxta cijmitherium dicte 

ecclesie retro chorum ibidem inter hereditatem Arnoldi Berwout filii 

naturalis Arnoldi Berwout ex uno et !hereditatem Hermanni filii quondam 

magistri Hermanni ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis IIIJ libris dicte monete prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Goess et Gestel datum sabbato 

post Margarete. 

 

BP 1178 f 274r 06 za 16-07-1390. 

Johannes Kamps en Hermannus zv Egidius van Gravia als executores van wijlen 

Gerardus knecht van hr Gheerlacus van Ghemert verklaarden ontvangen te 

hebben van Arnoldus zvw Godefridus Groet al het geld dat voornoemde 

Arnoldus verschuldigd was aan wijlen voornoemde Gerardus. 

 

Johannes Kamps et Hermannus filius Egidii de Gravia tamquam executores 

quondam Gerardi famuli domini Gheerlaci de Ghemert #recognoverunt se 

recepisse a dicto Arnoldo# totam pecuniam quam #dictus# Arnoldus filius 

quondam Godefridi Groet dicto quondam Gerardo solvere tenebatur ut 

dicebant clamantes inde quitum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 07 za 16-07-1390. 

Judocus Bruijstens, zijn broer Otto en Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel beloofden aan de secretaris, tbv de stad Den Bosch, de stad 

schadeloos te houden, ingeval de stad in het komend jaar schade zou lijden 

door onzorgvuldigheid van voornoemde Judocus, in het erfgoed van de stad in 

Sconen. 

 

(dg: Juden) Judocus Bruijstens #Otto eius frater et# Gerardus de Eijcke 

filius quondam Henrici Posteel (dg: et O) promiserunt super habita et 

habenda mihi ad opus oppidi de Busco quod si contingat dictum oppidum de 

Busco per negligenciam et incuriam dicti Judoci seu a dicto Judoco aut ex 

parte eiusdem Judoci in vitta ac hereditate spectante ad dictum oppidum 

sita in Sconen aliqua dampna pati aut habere seu pericula aliqua evenire 

in anno datam presentium sine medio sequente quod extunc dicti Judocus 

Otto et Gerardus dictum oppidum ab huiusmodi dampnis et periculis 

relevabunt et indempne conservabunt et huiusmodi dampna et pericula dicto 

oppido refundent et restaurabunt solvent et emendabunt prout et in 

quantum dictum oppidum de Busco seu eiusdem oppidi receptores qui fuerint 

pro tempore huiusmodi pericula et dampna probare poterint et docere per 

duos testes vel plures sive huiusmodi testes fuerint oppidani in Busco 

sive non. Testes omnes scabini datum sabbato post Margarete. 

 

BP 1178 f 274r 08 za 16-07-1390. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle en Petrus gnd Zerijs ev Aleidis dvw 

voornoemde Johannis {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle et Petrus dictus Zerijs 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis. 
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BP 1178 f 274r 09 za 16-07-1390. 

Henricus van der Kemenaden, Henricus van den Donc en Petrus van Baescot 

beloofden aan Johannes van Best zvw Willelmus gnd Broeder 25 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Henricus van der Kemenaden Henricus van den Donc et Petrus de Baescot 

promiserunt Johanni de Best filio quondam Willelmi (dg: XXV m) dicti 

Broeder XXV modios siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 10 za 16-07-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274r 11 za 16-07-1390. 

Lucas zvw Lucas van Erpe verkocht aan Conrardus zvw Arnoldus Conen soen een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit 

een huis, tuin en kamp, die waren van wijlen Gerardus Roede, nu aan hem 

behorend, in Veghel, beiderzijds tussen de gemeint. 

 

Lucas filius quondam Luce de Erpe hereditarie vendidit Conrardo filio 

quondam Arnoldi Conen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Johannis ex domo et orto #et 

campo# qui fuerant quondam Gerardi Roede nunc ad se spectantibus sitis in 

parochia de Vechel inter communitatem ex utroque latere ut dicebat 

promittens warandiam et aiam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 12 za 16-07-1390. 

Jacobus van Dijeperbeke gaf uit aan Arnoldus van Dijeperbeke (1) een stuk 

land, in Erp, ter plaatse gnd Dieperbeke, tussen Matheus gnd Theus van den 

Cepel enerzijds en Heila dvw mr Nicholaus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) 3 lopen, gnd die Keerseleer, 

in Erp, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Jacobus de Dijeperbeke peciam terre sitam in parochia de Erpe ad locum 

dictum (dg: Dijperbe) Dijeperbeke inter hereditatem Mathei dicti Theus 

van den Cepel ex uno latere et inter hereditatem Heile filie quondam 

magistri Nicholai ex alio (dg: ut dicebat) cum attinentiis dicte pecie 

terre singulis et universis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo de Dijeperbeke ab eodem pro censu domini ducis prius inde 

solvendo dando etc et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Erpe danda dicto Jacobo ab alio purificationis et in Erpe 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et ad maiorem 

securitatem dictus Arnoldus tres lopinatas! dictas die Keerseleer sitas 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 274r 13 za 16-07-1390. 

Voornoemde Arnoldus van Dijeperbeke verkocht aan Jacobus van Dijeperbeke 

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

gaande uit een huis, tuin en akker, aaneengelegen, in Erp, tussen 

voornoemde Jacobus enerzijds en Arnoldus Claes soen anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 
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Dictus Arnoldus de Dijeperbeke hereditarie vendidit Jacobo de Dijeperbeke 

hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum hereditarie 

Johannis ex domo orto et agro terre ipsis adiacente sitis in parochia de 

Erpe inter hereditatem Jacobi emptoris ex uno et hereditatem Arnoldi 

Claes soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274r 14 za 16-07-1390. 

Henricus Kersmaker beloofde aan Willelmus Posteel 12 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Henricus Kersmaker promisit Willelmo Posteel XII Hollant gulden vel 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 15 za 16-07-1390. 

Johannes Bisscops soen droeg over aan zijn broer Theodericus Bisscops soen 

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

Johannes Boet enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius van Eersel bakker 

anderzijds, dat voornoemde Johannes Bisscops soen in cijns verkregen had 

van Henricus van Eijndoven en zijn kinderen Henricus en Ghibo, belast met 

de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Bisscops soen domum et aream sitam in Busco in aggere Vuchtensi 

inter hereditatem Johannis Boet ex uno et inter hereditatem quondam 

Egidii de Eersel pistoris ex alio quam dictus Johannes Bisscops soen (dg: 

ex) erga Henricum de Eijndoven Henricum et Ghibonem eius liberos ad 

censum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

Bisscops soen suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere excepto censu in dictis litteris comprehenso. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 16 za 16-07-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes Bisscops soen 84 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Johanni Bisscops soen LXXXIIII gulden 

scilicet XXX communes placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274r 17 za 16-07-1390. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle en Petrus Zerijs soen ev Aleidis dvw 

voornoemde Johannes verkochten aan Johannes zv Petrus van Eirde een huis en 

tuin, in Schijndel, tussen de gemeint enerzijds en Ghibo van der Veerdonc 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Petrus van Eirde en met 

het andere eind aan een gemene weg, belast met 6 penning oude cijns aan de 

heer van Helmond. Verkopers en Hermannus zvw voornoemde Johannes van 

Scijnle beloofden dat Tielmannus en Hilla, kvw voornoemde Johannes van 

Scijnle, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle et Petrus Zerijs soen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis domum et ortum sitos in parochia de Scijnle inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis van der Veerdonc ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem Petri de Eirde et cum reliquo fine ad 

communem platheam ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio dicti 

Petri de Eirde promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere 

exceptis sex denariis antiqui census domino de Helmont inde solvendis 

promiserunt dicti venditores et cum eis Hermannus filius quondam Johannis 

de Scijnle predicti super omnia quod ipsi Tielmannum et Hillam liberos 
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dicti quondam Johannis de Scijnle quamcito ad annos pervenerint super 

dictis domo et orto ad opus dicti emptoris facient [renun]ciare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274r 18 za 16-07-1390. 

Henricus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Henricus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes Penu et Jorden datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 274r 19 za 16-07-1390. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle en Gerardus Cop ev Heilwigis dvw 

voornoemde Johannes deden afstand van voornoemd huis en tuin. 

 

Hermannus filius quondam Johannis de Scijnle et Gerardus Cop maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue xuoris filie dicti quondam 

Johannis super dictis domo et orto et jure ad opus dicti Johannis 

emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere (dg: testes datum ut supra). Testes 

Willelmus et Jorden datum ut supra. 

 

1178 mf8 B 13 f. 274v. 

 Dominica post Margarete: zondag 17-07-1390. 

 Secunda post Margarete: maandag 18-07-1390. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 19-07-1390. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 20-07-1390. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 19-07-1390. 

 

BP 1178 f 274v 01 zo 17-07-1390. 

Theodericus van den Hout van Eijndoven beloofde aan Lambertus den Ridder 

van Eijndoven 3 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391) in Eindhoven te leveren. 

 

Solvit. 

Theodericus van den Hout de Eijndoven promisit (dg: La) Lamberto den 

Ridder de Eijndoven III modios sliginis mensure de Eijndoven ad 

purificationis proxime futurum persolvendos #et in Eijndoven tradendos#. 

Testes Goess et Jorden datum dominica post Margarete. 

 

BP 1178 f 274v 02 ma 18-07-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Luijta dvw Willelmus Luijten soen verkocht aan 

Laurencius van den Broijle een hofstad, in Orthen, tussen Godefridus 

Heerkini enerzijds en kinderen gnd Jordens Kijnder anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Luijta verkocht door Gerardus zv Hermannus van Dalem, welke 

hofstad aan voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Luijta. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Luijte filie quondam Willelmi 

Luijten soen domistadium quoddam situm in parochia de Orthen inter 

hereditatem Godefridi Heerkini ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Jordens Kijnder ex alio venditum dicte quondam Luijte a Gerardo 

filio Hermanni de Dalem prout in litteris et quod domistadium dictus 

Johannes sibi de morte dicte Luijte sue matris successione hereditarie 

advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Laurencio van den Broijle 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicte quondam eius matris deponere. Testes Gerardus et 

Goess datum secunda post Margarete. 

 

BP 1178 f 274v 03 di 19-07-1390. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Henricus Gruijter nzvw 
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Leonius van Langvelt een b-erfpacht van 5 malder rogge, Bossche maat, die 

wijlen voornoemde Leonius van Langvelt met Lichtmis beurde, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, onder Uden, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd 

op den Rame, (2) alle erfgoederen die waren van Benedictus gnd Bits en zijn 

broers en zusters, (3) een stuk land, ter plaatse gnd aen den Maerlaerse 

Bosse, naast erfgoed van een zekere gnd Nijs van der Meer enerzijds en een 

zekere gnd Lensen anderzijds, (4) 1 bunder beemd, die was van Benedictus 

gnd Bits, ter plaatse gnd in het Goed, welke pacht aan eerstgenoemde 

Johannes was overgedragen door Johannes gnd Snellaert ev Elisabeth ndvw 

voornoemde Leonius van Langvelt. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe hereditariam paccionem quinque 

(dg: mod) #maldrorum# siliginis mensure de Busco quam Leonius quondam de 

Langvelt solvendam habuit hereditarie purificationis de et ex 

hereditatibus infrascriptis infra parochiam de Uden situatis videlicet de 

et ex domo et orto sitis ad locum dictum op den Rame atque ex omnibus 

hereditatibus que fuerant Benedicti dicti Bits et (dg: suarum) suorum 

fratrum et sororum atque ex pecia terre sita ad locum dictum aen den 

Maerlaerschen Bossche iuxta hereditatem cuiusdam dicti Nijs van der Meer 

ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Lensen ex alio insuper ex 

quodam bonario prati quod fuerat dudum Benedicti dicti Bits sito in loco 

dicto int Goet supportatam primodicto Johanni a Johanne dicto Snellaert 

marito et tutore legitimo Elisabeth sue uxoris filie naturalis dicti 

quondam Leonii de Langvelt prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Gruijter filio naturali dicti quondam Leonii de Langvelt cum 

litteris et jure promittens ratam servare. Testes Gerardus et Goess datum 

3a post Margarete. 

 

BP 1178 f 274v 04 di 19-07-1390. 

Henricus zvw Theodericus van Os beloofde aan Nicholaus Haghen 

handschoenmaker 83 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os promisit Nicholao Haghen 

cijrothecario LXXXIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274v 05 wo 20-07-1390. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan Johannes 

zv Johannes Drinchellinc een vleesbank eertijds van zijn grootmoeder wijlen 

Elizabeth van Zonne wv Petrus van Zonne, in Den Bosch, in het vleeshuis, 

belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius de! Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici Posteel 

unum stallum dictum vleesche banc quod quod fuerat quondam Elizabeth de 

Zonne (dg: f) relicte quondam Petri de Zonne sue avie situm in Busco in 

macello ut dicebat vendidit Johanni (dg: Dr) filio Johannis Drinchellinc 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Penu et Gerardus datum 

quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 274v 06 wo 20-07-1390. 

Johannes Ghevarts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Ghevarts prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274v 07 di 19-07-1390. 

Destijds had Henricus Dicbier zvw Godefridus 2/3 deel43, behorend aan 

Johannes van Achel, in een stenen huis en erf van wijlen Godefridus van 

                         
43 Zie ← BP 1177 f 388v 08 ma 14-08-1385 (11), Johannes van Achel kreeg 2/3 deel van dit 
stenen huis en erf, te weten het 2/3 deel naast erfgoed van Tielmannus Mathijs soen. 
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Bladel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Stierken enerzijds en erfgoed van Tielmannus Mathijs soen anderzijds 

gerechtelijk verkregen van Jacobus zvw Jacobus Tijt. Thans droegen 

voornoemde Johannes van Achel ev Cristina dvw Godefridus van Bladel en zijn 

zoon Henricus voornoemd 2/3 deel over aan voornoemde Henricus Dicbier, 

belast met 2/3 deel van 1 oude groot aan de hertog, een b-erfcijns44 van 8¾ 

oude schild aan Arnoldus zvw Arnoldus Hake en een b-erfcijns45 van 20 pond 

geld, die Wellinus van Beke eertijds verworven had van voornoemde Johannes 

van Achel. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Dicbier filius quondam Godefridi46 

(dg: di) duas tercias partes spectantes ad Johannem de Achel in domo (dg: 

et area) lapidea et area quondam Godefridi de Bladel sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Johannis Stierken et inter hereditatem 

Tielmanni Mathijs soen erga (dg: L) Jacobum filium quondam Jacobi Tijt 

per judicem mediante sententia etc acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis dictus Johannes de Achel (dg: filius 

quo) maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie quondam 

Godefridi de Bladel et Henricus eius filius dictas duas tercias partes 

dicte domus lapidee et aree hereditarie supportaverunt dicto Henrico 

Dicbier cum omnibus litteris et jure promittentes super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem (dg: ex parte eorum 

deponere exceptis) in dictis duabus terciis partibus existentem deponere 

exceptis duabus terciis partibus unius grossi antiqui domino (dg: 

hereditario censu) duci et hereditario censu (dg: censu) novem aude 

scilde minus una quarta parte unius aude scilt Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Hake et hereditario censu XXti librarum (dg: qu) monete quem 

Wellinus de (dg: K) Beke dudum erga dictum Johannem de Achel acquisiverat 

ut dicebat. Testes Gerardus et Goes datum tercia post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 274v 08 di 19-07-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Jacobus Coptiten en 

Willelmus Coptiten” en Goeswinus van Best beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan Johannes van Achel. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente (dg: de ..) nos Jacobus Coptiten et 

Willelmus Coptiten etc et Goeswinus de Best promisit tradere Johanni de 

Achel #ut# in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274v 09 di 19-07-1390. 

Goeswinus van Best en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan Johannes 

van der Hautart 183 Hollandse gulden, 32 gemene plakken voor 1 Hollandse 

gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1390) en 

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

 

Goeswinus de Best et Henricus Dicbier filius Godefridi promiserunt 

Johanni van der Hautart centum et LXXXIII Hollant gulden scilicet XXXII 

denarios dictos gemeijn placken #pro quolibet Hollant gulden computato# 

(dg: ad) mediatim Remigii et mediatim penthecostes proxime futurum (dg: 

fu) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274v 10 di 19-07-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

                         
44 Zie ← BP 1177 f 173v 17 ±za 07-01-1385, belofte van de cijns. 
45 Zie ← BP 1177 f 383r 15 ±do 20-07-1385, verkoop van de cijns. 
46 Er staat “Godefridus”, terwijl dit, gezien vorige contracten, “Godescalcus” zal moeten 
zijn. 
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Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 274v 11 ±di 19-07-1390. 

Voornoemde Johannes van der Hautart beloofde aan Henricus Dicbier alle 

achterstallige termijnen te betalen van de cijnzen, die uit voornoemd 2/3 

deel gaan. 

 

Dictus Johannes van der Hautart promisit Henrico Dicbier quod ipse omnia 

arrestadia restantia #a quocumque tempore usque in diem# de quibuscumque 

censibus ex dictis duabus terciis partibus solvendis solvent et deponet 

(dg: usque in diem presen) sic quod dicto Henrico dampna exinde non 

eveniant. 

 

BP 1178 f 274v 12 wo 20-07-1390. 

Hermannus gnd Pijnge verkocht aan Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Ghele 

een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug van hr 

Gheerlacus, op de stroom, naast erfgoed van Ywanus Mostart, aan hem 

verkocht door hr Theodericus Snoec zvw Arnoldus Snoec kanunnik van de kerk 

van Sint-Jan in Luik, belast met een b-erfcijns van 10 pond geld, die 

Henricus van Goiderheijle verwer verworven had van voornoemde Hermannus 

verkoper. Verkoper en Johannes van Bel beloofden47,48 lasten van de kant van 

voornoemde Hermannus, zowel bestaande lasten als lasten die binnen 4 jaar 

aan het licht komen, af te handelen, uitgezonderd voornoemde cijns van 10 

pond voornoemd geld. 

 

Hermannus dictus Pijnge domum et aream sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi ultra pontem domini (dg: Ghee) Gheerlaci super aquam ibidem 

fluentem contigue iuxta hereditatem Ywani Mostart (dg: prout) venditam 

sibi a domino Theoderico Snoec filio quondam Arnoldi Snoec canonico 

ecclesie sancti Johannis Leodiensis prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo de Gheel filio quondam Jacobi de Ghele supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu X librarum monete quem 

Henricus de Goiderheijle tinctor erga dictum Hermannum venditorem 

acquisiverat ex premissis (dg: s) solvendo promiserunt insuper dictus 

venditor cum eodem Johannes de Bel omnem obligationem obligationem ex 

parte dicti Hermanni (dg: in premissis predicta domo et area existentem 

excepto dicto censu librarum) #existentem# et eventuram infra spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium ad et supra dictam 

domum et aream ex (dg: par) parte dicti (dg: dicti) venditoris excepto 

dicto censu X librarum dicte monete dicto emptori deponent omnino. Testes 

Goess et Jorden datum quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 274v 13 wo 20-07-1390. 

Voornoemde verkoper verklaarde dat de koopsom is voldaan. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 274v 16}. 

Dictus (dg: emptor) #venditor# recognovit sibi fore satisfactum de pretio 

vendicionis predicte. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274v 14 wo 20-07-1390. 

Johannes zv Hermannus Pijnge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Hermanni Pijnge prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 274v 15 wo 20-07-1390. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan Rodolphus zv Johannes Gherijs 133 

                         
47 Zie → BP 1178 f 275r 15 do 21-07-1390, nadere afspraak mbt deze belofte. 
48 Zie → BP 1180 p 207r 02 vr 09-10-1394, kwijting van deze belofte. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

104 

1/3 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis (zo 25-12-1390), en 

hetzelfde bedrag met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit Rodolpho filio Johannis Gherijs C XXX 

tres Hollant gulden et terciam partem unius Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini et tantum ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 274v 16 wo 20-07-1390. 

Hermannus Pijnge en zijn zoon Johannes beloofden Johannes van Belle 

schadeloos te houden. 

 

+. {met haal verbonden met BP 1178 f 274v 13} 

Hermannus Pijnge et Johannes eius filius promiserunt super habita et 

acquirenda Johannem de Belle indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf8 B 14 f. 275. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 19-07-1390. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 20-07-1390. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1390. 

 anno nonagesimo mensis julii die in profesto Magdalene: 

   donderdag 21-07-1390. 

 

BP 1178 f 275r 01 di 19-07-1390. 

Margareta van Hijnen en haar zoon Johannes van Hijnen beloofden aan 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen 21 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Margareta de Hijnen et Johannes de Hijnen eius filius promiserunt Johanni 

van den Hoevel Zerijs soen XXI Gelre gulden seu v[alorem] ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Goess datum tercia 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 275r 02 di 19-07-1390. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele beloofde aan Rodolphus zv Johannes 

Gherijs {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele promisit Rodolpho filio 

Johannis Gherijs. 

 

BP 1178 f 275r 03 wo 20-07-1390. 

Nicholaus Louwer verklaarde dat Henricus Loenman al het geld betaald heeft, 

dat voornoemde Henricus aan hem verschuldigd is wegens erfgoederen, in 

Hemert, welke erfgoederen voornoemde Henricus verworven had van voornoemde 

Nicholaus. 

 

Nicholaus Louwer recognovit sibi Henricum Loenman persolvisse totam 

pacuniam (dg: pro qua dictus Henricus) quam dictus Henricus sibi solvere 

tenebatur occacione (dg: domus et aree site in Busco ad) hereditatum 

sitarum in parochia de Hemert quas hereditates dictus Henricus erga 

dictum Nicholaum acquisiverat ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

Gerardus et Willelmus datum quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 275r 04 wo 20-07-1390. 

Bruijstinus Palaert verkocht aan Willelmus zvw Johannes gnd Meus de helft 

van twee kamers, eertijds van wijlen Gheerlacus met den Broede, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen het woonhuis van voornoemde wijlen 

Gheerlacus, thans behorend aan Arnoldus Groetaert zv Lambertus van 

Engelant, enerzijds en erfgoed van Henricus Buekentop anderzijds, te weten 

de helft naast erfgoed van wijlen voornoemde Gheerlacus met den Broede, 
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welke helft reikt van de gemene weg achterwaarts tot aan de helft van een 

muur achter de voornoemde helft van de kamers staande, zoals afgepaald, 

belast met ½ oude groot aan de hertog, 40 schelling aan Johannes van der 

Zidewijnden, 10 schelling aan de priesters van Sint-Jan, en voor voornoemde 

Bruijstinus gereserveerd een n-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, aan 

hem te voldoen. Voornoemde Willelmus mag in voornoemde muur bouwen. 

 

Bruijstinus Palaert medietatem ad se spectantem duarum camerarum que 

fuerant quondam Gheerlaci met den Broede sitarum in Busco in vico 

Hijnthamensi inter domum habitationis dicti quondam Gheerlaci ex uno et 

inter hereditatem Henrici Buekentop ex alio scilicet illam medietatem 

dictarum duarum camerarum que sita est (dg: versus) iuxta hereditatem 

dicti quondam Gheerlaci met den Broede et que domus et area jamdicta nunc 

ad Arnoldum Groetaert filium Lamberti de [E]ngelant dinoscitur pertinere 

et que medietas dictarum duarum camerarum tendit a communi plathea 

retrorsum ad medietatem cuiusdam (dg: ma) muri retro dictam medietatem 

dictarum camerarum #siti# prout dicta medietas dictarum duarum camerarum 

ibidem est limitata ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 

Johannis dicti quondam Meus promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: censu domini ducis ..) dimidio antiquo grosso duci XL 

solidis Johanni van der Zidewijnden et X solidis presbitris sancti 

Johannis inde solvendis salvo dicto Bruijstino hereditario censu (dg: ..) 

quinque librarum et X solidorum monete dicto Bruijstino inde solvendo hoc 

eciam addito quod dictus Willelmus in medietate dicti muri in (dg: fine) 

retro (dg: dictus w) dictam medietatem dictarum duarum camerarum libere 

edificare poterit ad eius profectum. Testes Sta #Penu# et Goess datum 

quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 275r 05 wo 20-07-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Bruijstinus een n-erfcijns van 

5 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van de twee kamers. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum dicto Bruijstino hereditarium censum 

quinque librarum et X solidorum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex dicta medietate duarum camerarum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 275r 06 wo 20-07-1390. 

Johannes van den Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1178 f 275r 07 wo 20-07-1390. 

Hadewigis Kemmers en Paulus zvw Johannes Lemmens beloofden aan Bertoldus 

Bije 50 Bourgondische nobel49 of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

07-02-1391) te betalen. De brief overhandigen aan Arnoldus Backe zv Groet 

Wout. 

 

Hadewigis Kemmers et Paulus filius quondam Johannis Lemmens promiserunt 

Bertoldo Bije L nobel monete Burgondie vel valorem ad carnisprivium 

proxime persolvendos. Testes Sta et Sta datum quarta post divisionem 

apostolorum. Detur Arnoldo Backe filio Groet Wout. 

 

BP 1178 f 275r 08 wo 20-07-1390. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Jacobus van Os 29½ Gelderse gulden of de 

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

 

                         
49 Zie → BP 1178 f 182r 11 vr 07-04-1391, verklaring dat betaald is. 
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Nijcholaus Louwer promisit Jacobo de Os XXIX et dimidium (dg: Holl) 

#Gelre# gulden vel valorem. Testes (dg: Penu et Goess datum ut supra) ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Penu et Goess datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 275r 09 wo 20-07-1390. 

Philippus gnd Coninc szvw Egidius Hezekens droeg over aan Theodericus gnd 

Ghoeskens een erfgoed van wijlen Egidius gnd Hezekens, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus gnd van Os steenbakker 

enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus gnd van Duer bakker anderzijds, 

van welk erfgoed Elisabeth wv voornoemde Egidius Hezekens haar 

vruchtgebruik had overgedragen aan Adam van Mierde tbv voornoemde 

Philippus. De broers Johannes en Willelmus gnd Robbe, kvw Willelmus Robbe, 

droegen hun deel in voornoemd erfgoed over aan voornoemde Theodericus 

Ghoeskens. 

 

(dg: Hermannus Pijnge peciam terre) Philippus dictus Coninc #gener 

quondam Egidii Hezekens# quandam hereditatem quondam Egidii dicti 

Hezekens sitam in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

quondam Theoderici dicti de Os (dg: ex uno) pannicide ex uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi dicti de Duer pistoris ex alio de qua (dg: 

domo et) hereditate predicta Elisabeth relicta dicti quondam Egidii 

Hezekens usufructum quem habuit in eadem Ade de Mierde ad opus dicti 

Philippi supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico dicto Ghoeskens simul cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Johannes et Willelmus dicti Robbe fratres liberi quondam Willelmi (dg: 

Robb) Robbe totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes in 

hereditate predicta ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Theoderico Ghoeskens promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Scilder et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 275r 10 wo 20-07-1390. 

Agnes Dachverlies en haar zoon Johannes beloofden aan Johannes van Berze zv 

Willelmus gnd Wil Ghilijs 43½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Agnes Dachverlies et Johannes eius filius promiserunt Johanni de Berze 

filio Willelmi dicti Wil Ghilijs XLIIIJ Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 275r 11 wo 20-07-1390. 

Voornoemde Agnes en haar zoon Johannes beloofden aan Richmodis ev Franco 

Nolleken, tbv voornoemde Franco, 103 Gelderse gulden of de waarde en 4 

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

 

Dicti Agnes et Johannes eius filius promiserunt Richmodi uxori Franconis 

Nolleken ad opus dicti Franconis C et tres Gelre gulden vel valorem et 

quatuor placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 275r 12 ±wo 20-07-1390. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus Moelner van Vucht beloofde aan Rijchmodis 

ev Franco Nolleken, tbv voornoemde Franco, 85 Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten filius Willelmi Moelner de Vucht promisit Rijchmodi 

uxori Franconis Nolleken ad opus dicti Franconis sui mariti LXXXV Gelre 

gulden vel valorem ad (dg: nativitatis Domini) #Remigii# proxime 

persolvendos. Testes. 
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BP 1178 f 275r 13 do 28-07-1390. 

Theodericus van Lijer en zijn vrouw Heilwigis wv mr Gerardus van Hedel 

verklaarden dat het hun wil is dat Katherina, dvw voornoemde mr Gerardus 

verwekt bij voornoemde Heilwigis, hoofdelijk en gelijkelijk met de 

kinderen, door voornoemde Theodericus verwekt bij voornoemde Heilwigis, zal 

delen, alle goederen die voornoemde Theodericus en Heilwigis hebben en 

zullen krijgen, alsof voornoemde Katherina een wettig kind uit het huwelijk 

zou zijn geweest van voornoemde Theodericus en Heilwigis. Voornoemde 

Katherina verklaarde dat alle kv voornoemde Theodericus verwekt bij 

Heilwigis gelijkelijk met haar zullen delen alle goederen, die aan 

voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

mr Gerardus, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde 

Heilwigis. Twee brieven. 

 

Theodericus de Lijer maritus legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris 

relicte quondam magistri Gerardi de Hedel et ipsa cum eodem tamquam cum 

tutore palam recognoverunt illud esse sue libere voluntatis quod 

Katherina filia dicti quondam magistri Gerardi ab ipso quondam magistro 

Gerardo et Heilwige predicta genita equaliter liberis ab ipsis Theoderico 

et Heilwige (dg: ad) genitis et generandis divident et participabit 

capitatim que communiter dicitur hoet hoet gelijc omnia bona (dg: 

predictorum) ab ipsis Theoderico et Heilwigis habitis et habendis ut si 

dicta Katherina fuisset procreata de legitimo thoro dictorum Theoderici 

et Heilwigis procreata. Quo facto (dg: recog) dicta Katherina cum suis 

tutoribus recognovit quod omnes liberi ab ipso Theoderico et Heilwige 

geniti et generandi cum dicta Katherina equaliter capitatim divident et 

participabunt omnia bona dicte Katherine de morte dicti quondam magistri 

Gerardi sui patris successione hereditarie advoluta et post mortem dicte 

Heilwigis advolvenda quocumque locorum situata quas recogniciones dicti 

Theodericus et Heilwigis ex una parte et dicta Katherina cum suo tutore 

super omnia mutuo ratas observare promiserunt. Testes (dg: Scil) Goess 

#predictus# et Jorden datum quinta post Jacobi. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 275r 14 do 21-07-1390. 

Hermannus Pijnge droeg over aan Johannes van Belle (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Berlicum, tussen Gerardus van Eijcke enerzijds 

en Jacobus die Wert anderzijds, (2) een stuk land gnd die Brake aldaar, 

naast erfgoed van de abdij van Berne. 

 

Hermannus Pijnge domum ortum et hereditates sibi adiacentes ad se 

spectantes sitas in parochia de Berlikem inter hereditatem Gerardi de 

Eijcke ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) Jacobi die (dg: Wee) Wert ex 

alio (dg: supportavit) atque peciam terre die Brake ad se spectantem 

sitam ibidem contigue iuxta hereditatem conventus de Berna supportavit 

Johanni de Belle promittens warandiam. Testes Scilder et Goeswinus datum 

in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 275r 15 do 21-07-1390. 

Indien voornoemde Johannes van Belle binnen 4 jaar geen schade ondervonden 

heeft wegens de belofte50 aan Arnoldus van Ghele door voornoemde Johannes 

met Hermannus Pijnge gedaan, van een huis en erf in Den Bosch, naast de 

brug van hr Gheerlacus, zal voornoemde Johannes tbv voornoemde Hermannus 

afstand doen van goederen in Berlicum, heden aan hem overgedragen. 

Opgesteld in aanwezigheid van schepenen en Goeswinus van Best. 

 

A. 

Et si dictus Johannes infra quatuor annos datam presentium dampna non 

sustinuerit occacione promissionis facte #Arnoldo de Ghele# ab eodem 

                         
50 Zie ← BP 1178 f 274v 12 wo 20-07-1390, belofte lasten uit dit huis af te 

handelen, die binnen 4 jaar aan het licht komen. 
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Johanne cum Hermanno Pijnge de domo et area sita in Busco (dg: ultra) 

iuxta pontem domini (dg: se) Gheerlaci extunc idem Johannes dicto 

Hermanno resignabit. Acta in camera presentibus scabinis et Goeswino de 

Best (dg: dat) anno nonagesimo mensis julii die in profesto Magdalene 

hora prime. 

 

BP 1178 f 275r 16 do 21-07-1390. 

Hermannus Pijnge droeg over aan zijn zoon Hermannus een stuk land in 

Berlicum, ter plaatse gnd op Westerakker, tussen Nijcholaus Morren soen 

enerzijds en kvw Lambertus van Engelant anderzijds, aan hem verkocht door 

Johannes van den Berge van Berlikem. 

 

Hermannus Pijnge peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

op Westeracker inter hereditatem Nijcholai Morren soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Lamberti de Engelant ex alio venditam sibi 

a Johanne van den Berge de Berlikem (dg: sup) prout in litteris 

supportavit Hermanno suo filio cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

1178 mf8 C 01 f. 275v. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1390. 

 anno nonagesimo mensis julii die in profesto Magdalene: 

   donderdag 21-07-1390. 

 

BP 1178 f 275v 01 do 21-07-1390. 

Hermannus Pijnge droeg over aan zijn zoon Hermannus een stuk land in 

Berlicum, naast erfgoed van het klooster van Berna, dat voornoemde 

Hermannus verworven had van Zebertus Dorre. 

 

Hermannus Pijnge peciam terre sitam in parochia de Berlikem (dg: inter) 

#contigue iuxta# hereditatem conventus de Berna (dg: ex uno et inter 

here) quam dictus Hermannus erga Zebertum Dorre acquisiverat prout in 

litteris dicebat contineri supportavit Hermanno suo filio promittens 

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

Goess datum (dg: s) in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 275v 02 do 21-07-1390. 

Voornoemde Hermannus Pijnge droeg over aan zijn zoon Hermannus een stuk 

land en een stuk beemd aan het einde van het stuk land gelegen, in 

Berlicum, tussen Nijcholaus Keelbreker enerzijds en Paulus van Lengsvelt 

anderzijds, belast met 2 penning aan de kerk van Berlicum. 

 

Dictus Hermannus Pijnge peciam terre (dg: sitam in parochia de Berl #et 

peciam prati sibi adiacentem ad finem dicte p#) et peciam prati sitam ad 

finem eiusdem pecie terre sitas in parochia de Berlikem inter hereditatem 

Nijcholai (dg: Koelke Kel) Keelbreker ex uno et inter hereditatem Pauli 

de Lengsvelt ex alio supportavit Hermanno suo filio promittens (dg: 

warandiam et obligationem) warandiam et obligationem deponere exceptis II 

denariis ecclesie de Berlikem exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 03 do 21-07-1390. 

Hermannus zv Hermannus Pijntge verklaarde dat zijn vader Hermannus hem alle 

goederen heeft gegeven die hij aan hem en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Baudewinus Aelbrechts soen, toen zij trouwden, beloofd had. 

 

Hermannus filius Hermanni Pijntge palam recognovit sibi per dictum 

Hermannum suum patrem fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus 

Hermannus Pijnge promiserat primodicto Hermanno (dg: pro) cum Elizabeth 

sua uxore filia quondam Baudewini (dg: Aeel) Aelbrechts soen nomine dotis 

(dg: quando ipse) quando ipsi per matrimonium copulabantur. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 275v 04 do 21-07-1390. 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel droeg over aan Goeswinus van Best alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Ludovicus filius quondam Godescalci de Bladel omnia et singula bona sibi 

de morte quondam parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Goeswino de Best promittens 

#super habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 05 do 21-07-1390. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Henricus Dicbier zv Godefridus, Willelmus Brueder, Johannes van Best zijn 

broer {kennelijk: Goeswinus van Best} en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo numquam (dg: ..) contra premissa 

venire vel acceptare in judicio spirituali vel seculari aut alias quovis 

modo verbis et factis et juribus. Acta in camera presentibus Henrico 

Dicbier filio Godefridi Willelmo Brueder Johanne de Best eius fratres! 

Johanne de Globo testibus datum anno nonagesimo mensis julii die in 

profesto Magdalene hora prime. 

 

BP 1178 f 275v 06 do 21-07-1390. 

Goeswinus van Best deed tbv Ludovicus zvw Goedescalcus van Bladel afstand 

van alle goederen, die voornoemde Ludovicus na vandaag zal verwerven. Voor 

voornoemde Goeswinus blijven zijn brieven van kracht, waarin Arnoldus Hake 

zvw voornoemde !Godefridus van Bladel eerder verkocht had aan voornoemde 

Goeswinus een b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus 

te leveren, gaande uit twee hoeven, gnd ter Hostat, in Bladel, en uit een 

hoeve van voornoemde Arnoldus Hake, in Moergestel, ter plaatse gnd Ymerle, 

in welke brieven voornoemde broers Arnoldus Hake en Ludovicus garantie 

beloofd hadden, en waarin voornoemde broers Arnoldus Hake en Ludovicus 

beloofd hadden voornoemde 3 hoeven van waarde te houden. 

 

Goeswinus de Best super omnibus bonis que Ludovicus filius quondam 

Goedescalci! de Bladel acquiret (dg: post datam) a quocumque tempore post 

datam literarum presentium sequente ut dicebat (dg: ad) et super jure 

dicto (dg: dicto) Goeswino in eisdem competente ad opus dicti Ludovici 

renunciavit promittens ratam servare salva tamen dicto Goeswino suis 

litteris #in suo vigore permansuris# in quibus (dg: dictus Lu Arnoldus 

dictus Ludovicus cum Arnoldo Hake suo fratre prius promiserunt warandiam 

de hereditaria paccione XII modiorum siliginis quas dictus quondam) 

Arnoldus Hake filius dicti quondam Godefridi! de Bladel prius (dg: d) 

vendiderat #dicto Goeswino# hereditariam paccionem XII modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Lamberti ex duabus (dg: mod) 

mansis dictis communiter ter Hostat sitis in parochia de Bladel atque ex 

manso dicti Arnoldi Hake sito in parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad 

locum dictum Ymerle et ex attinentiis dictorum mansorum et #in# quibus 

litteris dicti Arnoldus Hake et dictus Ludovicus fratres promiserunt 

super omnia warandiam et (dg: aliam obligationem deponere super habita et 

habenda) in quibus #litteris# ipsi Arnoldus Hake et Ludovicus fratres 

promiserunt indivisi super habita et habenda dictos tres mansos cum suis 

attinentiis sufficientem facere pro solucione dicte paccionis prout in 

(dg: li) eisdem litteris continetur et salvis eciam dicto Goeswino 

omnibus promissionibus et obligationibus in dictis litteris contentis 

quoad omnia alia in dictis litteris contenta (dg: et in quantum non 

concernent) #et in quantum ad omnia predicta# bona a dicto Ludovico in 

tempore futuro post datam presentium acquirenda. Testes Scilder et 
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Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 07 do 21-07-1390. 

(dg: Johannes van Vucht handschoenmaker). 

 

(dg: Johannes de Vucht cijroth). 

 

BP 1178 f 275v 08 do 21-07-1390. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Johannes van den Hoevel 

Zerijs soen 36 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Ve) Vucht cijrothecarius promisit Johanni van den Hoevel 

Zerijs soen XXXVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. (dg: testes) Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 09 do 21-07-1390. 

Theodericus Rover Bollekens soen van Os verkocht aan Johannes van Gemonden 

1 morgen land, gnd een geslagen mergen, in Oss, op de gemeint, naast een 

kamp gnd Heren Godevarts Kamp, beiderzijds tussen Walterus Doelvoets, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de sloot 

gnd die Hoijgrave. 

 

Theodericus Rover Bollekens soen de Os unum iuger terre dictum een 

geslagen mergen situm in parochia de Os supra communitatem iuxta campum 

dictum Heren Godevarts (dg: soe) Camp inter hereditatem Walteri Doelvoets 

ex utroque latere coadiacentem #tendens cum (dg: utroque) uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad fossatum dictum die Hoijgrave# ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gemonden promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 10 do 21-07-1390. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 11 do 21-07-1390. 

Nijcholaus van Stakenborch droeg over aan Henricus zvw Henricus Matheus een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, vóór 27 1/3 voet 

breed, en achter 27 2/3 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de Kolperstraat naar de stenen brug gnd Loefsbrug, beiderzijds tussen 

erfgoederen van wijlen Zegherus Lexus, welke cijns aan hem was verkocht 

door Truda dvw voornoemde Zegerus Lexus. 

 

Nijcholaus de Stakenborch hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area viginti septem pedatas et terciam partem unius pedate ante atque 

viginti septem pedatas et duas tercias partes unius pedate retro in 

latitudine continente sita in Busco in viculo tendente a vico dicto 

Colperstrate versus pontem lapideum ibidem dictum Loefsbrugge inter 

hereditates #quondam# Zegheri Lexus ex utroque latere coadiacentes 

venditum sibi a Truda filia quondam dicti Zegeri Lexus prout in litteris 

supportavit Henrico filio quondam Henrici Matheus cum (dg: si) litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 12 do 21-07-1390. 

Theodericus zv Petrus gnd Tielkens soen van Zeelst beloofde aan Henricus 

zvw Henricus Matheus 50 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 
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Theodericus filius Petri dicti Tielkens soen de Zeelst promisit Henrico 

(dg: quond) filio quondam Henrici Matheus (dg: X) L Gelre gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 275v 13 do 21-07-1390. 

Johannes zvw Danijel van den Acker verkocht aan Gerardus zvw Gerardus van 

Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd die Hoijebeemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Liemde, tussen kvw Johannes van den Velde enerzijds en 

Willelmus die Wit anderzijds, reeds belast met 1/7 deel van 1 vracht 

tiendhooi. 

 

Johannes filius quondam Danijelis van den Acker hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Gerardi de Berze hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex prato dicto die Hoijebeemt sito in parochia de (dg: 

Bucstel) Buxstel in loco dicto Luttel Lijemde inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis van den Velde ex uno et inter hereditatem #Willelmi# die 

Wit ex alio promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere (verbeterd uit: exponere) excepta septima parte unius plaustri 

(dg: dor) feni decimalis exinde solvenda et (dg: scili) sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 02 f. 276. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1390. 

 

BP 1178 f 276r 01 do 21-07-1390. 

Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct droeg over aan Ghibo zvw Ludovicus 

van der Sporct ¼ deel van een stuk land, 1 mud rogge groot, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Heijenrode, beiderzijds tussen wijlen Adam van Neijnsel, nu 

Godefridus Sceijvel, met een eind strekkend aan kvw Ludovicus gnd van der 

Sporct, welk stuk land eerstgenoemde Rodolphus gekocht had van Theodericus 

Writer van Vechel, te weten het ¼ deel richting Schijndel. Ghibo zal de 

helft van 7 oude Engelse sterling, die jaarlijks uit geheel het stuk land 

gaan, betalen, zó dat het overige ¾ deel geen schade ondervindt. 

Eerstgenoemde Rodolphus heeft recht van weg over voornoemd ¼ deel naar de 

helft, die aan hem behoort. 

 

Rodolphus filius naturalis quondam Rodolphi van der (dg: Sporct) Sporct 

unam quartam partem (dg: un) unius pecie terre unum modium siliginis 

annuatim in semine capientis site in parochia de Berlikem in loco dicto 

Heijenrode inter hereditatem quondam Ade de (dg: d) Neijnsel nunc ad 

Godefridum Sceijvel spectantem ex utroque latere coadiacentem tendentis 

cum uno fine ad hereditatem liberorum Ludovici dicti quondam van der 

Sporct quam peciam terre primodictus Rodolphus erga Theodericum Writer de 

Vechel emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus videlicet illam 

quartam partem que sita est versus Scijnle supportavit Ghiboni filio 

quondam Ludovici van der Sporct (dg: s) cum literis et jure et jure 

#occacione# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere hoc addito quod dictus Ghibo medietatem septem antiquorum 

sterlingorum dictorum aude enghels annuatim ex dicta (dg: d) integra 
!integra (dg: parte) pecia terre de jure solvendorum (dg: quam medietatem 

dictus Ghibo) taliter dabit et exsolvet sic (dg: s) quod ad supra 

reliquas tres quartas partes dicte pecie terre dampna occacione dicte 

medietatis dictorum septem sterlingorum non eveniant ut dictus Ghibo 

recognovit et promisit super omnia primodicto Rodolpho salva (dg: di) 

promidicto Rodolpho via eundi et redeundi (dg: per) et pergendi per 

dictam quartam partem ad medietatem ad (dg: primodictum) primodictum 

Rodolphum spectantem in dicta pecia terre. Testes (dg: Pe) Penu et 

Jordanus datum (dg: quinta) in profesto Magdalene. 
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BP 1178 f 276r 02 do 21-07-1390. 

Voornoemde Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct droeg over aan de broers 

Rodolphus, Willelmus en Ghibo, kvw Ludovicus van der Sporct, ¼ deel van 

voornoemd stuk land, te weten het ¼ deel dat ligt tussen het ¼ deel dat 

behoort aan Ghibo zvw Ludovicus van der Sporct enerzijds en de helft van 

het stuk land behorend aan eerstgenoemde Rodolphus anderzijds. Met 

voornoemde voorwaarden mbt de cijns en het recht van weg. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rodolphus zv Ludovicus. 

 

Primodictus Rodolphus unam quartam partem dicte pecie terre scilicet 

illam quartam partem que sita est inter unam quartam partem spectantem ad 

Ghibonem filium quondam Ludovici van der Sporct ex uno (dg: la) et inter 

medietatem dicte pecie (dg: pe terre) terre spectantem ad primodictum 

Rodolphum ex alio ut supportavit Rodolpho Willelmo et Ghiboni fratribus 

liberis quondam Ludovici van der Sporct cum litteris et jure (dg: pro) 

occacione promittens ratam servare et obligationem (dg: deonere) ex parte 

(verbeterd uit: parse) sui deponere (dg: ta) additis predictis de censu 

et de via. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Rodolpho filio 

Ludovici. 

 

BP 1178 f 276r 03 do 21-07-1390. 

Johannes Herinc de jongere, Henricus van Haren en Godefridus Dochnode 

beloofden aan Ludingus zvw Jacobus van Uden 75½ Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Herinc junior Henricus de Haren et Godefridus Dochnode 

promiserunt Ludingo (dg: di) filio quondam (dg: Jud) Jacobi de Uden LXXV 

et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 04 do 21-07-1390. 

Johannes zv Arnoldus Stamelart van de Kelder maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes Proeft van Bucstel met 

zijn goederen. 

 

Johannes filius Arnoldi Sta de Penu omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem Proeft de Bucstel cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 05 do 21-07-1390. 

Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct droeg over aan de broers Rodolphus, 

Willelmus en Ghibo, kvw Ludovicus van der Sporct, 1/5 deel, dat aan 

Johannes zvw Johannes die Monic gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes Monic, resp. aan hem zal komen na overlijden van 

zijn moeder Aleijdis, in een stuk land, in Berlicum, beiderzijds tussen 

Elizabeth gnd Loden, welk 1/5 deel eerstgenoemde Rodolphus gekocht had van 

eerstgenoemde Johannes. De brief overhandigen aan Rodolphus zv Ludovicus. 

 

Rodolphus filius naturalis quondam Rodolphi van der Sporct unam quintam 

partem que Johanni filio quondam Johannis die Monic de morte dicti 

quondam Johannis Monic sui (dg: -s) patris jure successionis est advoluta 

et post mortem Aleijdis sue matris successione advolvetur in quadam pecia 

terre sita in parochia de Berlikem inter hereditates Elizabeth dicte 

Loden ex utroque latere coadiacentem quam quintam partem primodictus 

Rodolphus erga primodictum Johannem emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Rodolpho Willelmo et Ghiboni fratribus liberis quondam 

Ludovici van der Sporct cum litteris et jure promittens ratam servare et 

olbigationem ex parte sui (dg: s) deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Rodolpho filio Ludovici. 
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BP 1178 f 276r 06 do 21-07-1390. 

Voornoemde Rodolphus nzvw Rodolphus van der Sporct droeg over aan 

voornoemde broers Rodolphus, Willelmus en Ghibo, kvw Ludovicus van der 

Sporct, 2/5! deel van een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd op Geen 

Heienrode, beiderzijds tussen wijlen Ludovicus van der Sporct, welk 2/3! 

deel eerstgenoemde Rodolphus verworven had van Petrus zvw Johannes die 

Monic en Mijchael gnd Loekens soen. De brief overhandigen aan Rodolphus zv 

Ludolphus. 

 

Dictus Rodolphus filius naturalis quondam Rodolphi van der Sporct duas 
!quintas partes pecie terre site in parochia de Berlikem in loco dicto op 

Gheen Heijenrode inter hereditatem quondam (dg: Ludolphi) Ludovici van 

der (dg: Sp) Sporct ex utroque latere coadiacentem (dg: q) quas duas 
!tercias partes primodictus Rodolphus erga Petrum filium quondam Johannis 

die Monic (dg: et Mijcha) Mijchaelem dictum Loekens soen acquisiverat 

prout in litteris supportavit Rodolpho Willelmo et Ghiboni primodictis 

cum litteris et jure promittens ratam (dg: .) jur (dg: pro) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Rodolpho filio Ludolphi. 

 

BP 1178 f 276r 07 do 21-07-1390. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Henricus van Goiderheijle verwer 36 Gelderse 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Henrico de Goiderheijle tinctori XXXVI Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 08 do 21-07-1390. 

Johannes Kepken zv Johannes Kepken beloofde aan Godefridus van Gheldorp 22 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Kepken filius Johannis Kepken promisit Godefrido de Gheldorp 

XXII Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Penu 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 09 do 21-07-1390. 

Gerardus Gerijs beloofde aan Henricus zv Henricus van der Varen 51 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen. 

 

Gerardus (dg: Ghe) Gerijs promisit Henrico filio Henrici van der Varen LI 

Gelre gulden seu valorem ad festum Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 10 do 21-07-1390. 

Laurencius van der Hoeven zvw Ghiselbertus van der Hoeven verkocht aan 

Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, in Tilburg, ter plaatse gnd in Ghilscot, beiderzijds tussen wijlen 

Nijcholaus Brodeken, (2) 2 lopen roggeland aldaar, aan de andere kant van 

de weg aldaar, tussen Petrus gnd Velleken enerzijds en Johannes Stappart 

anderzijds. 

 

Laurencius van der Hoeven filius (dg: G) quondam Ghiselberti van der 

Hoeven hereditarie vendidit Henrico Bac filio quondam Ghisberti de Loen 

hereditariam paccioenem dimidii modii (dg: mo) siliginis mensure de (dg: 

Busco) #Tilborch# solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Tilborch in loco dicto in 

Ghilscot inter hereditatem quondam Nijcholai Brodeken ex utroque (dg: ex) 

latere coadiacentem atque ex (dg: pe) duabus lopinatis terre siliginee 
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sitis ibidem ab alio latere platee ibidem inter hereditatem Petri dicti 

Velleken ex uno et inter hereditatem Johannis Stappart ex alio promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276r 11 do 21-07-1390. 

Johannes zv Gerardus gnd Roest deed tbv zijn voornoemde vader Gerardus 

afstand van alle goederen, die aan zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Gerardus Roest. 

 

Johannes filius Gerardi dicti (dg: Roest Rest) Roest super omnibus et 

singulis bonis sibi de morte dicti (dg: q Joh et) Gerardi Roest sui 

patris successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat ad opus dicti Gerardi sui patris renunciavit promittens 

ratam servare (dg: et ob). Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 03 f. 276v. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1390. 

 in crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1390. 

 

BP 1178 f 276v 01 do 21-07-1390. 

Gerardus gnd Roest droeg over aan zijn zoon Johannes Roest (1) 2 morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd Meerveld, tussen Elijas zv Arnoldus gnd 

Hake enerzijds en Hilla gnd Lemmens dochter en haar kinderen anderzijds, 

(2) een hofstad, aldaar, tussen Copkinus van Ghelre enerzijds en Grieta gnd 

Wellens dochter anderzijds, (3) 4 roeden dijk, ter plaatse gnd die Veewert, 

voor Hedel, tussen de dijk behorend aan de kerk van Empel enerzijds en de 

dijk behorend aan Hermannus Scut Willems soen anderzijds, aan hem 

overgedragen door Hilla dvw Petrus gnd die Lange wv Johannes van Loen zvw 

Ghibo van Loen. 

 

Gerardus dictus (dg: di) Roest duo iugera terre sita in jurisdictione de 

Empel in loco dicto Meervelt inter hereditatem Elije filii Arnoldi dicti 

Hake ex uno et inter hereditatem Hille dicte Lemmens dochter et eius 

liberorum ex alio atque quoddam domistadium situm ibidem inter 

hereditatem (dg: ..) Copkini de Ghelre ex uno et inter hereditatem Griete 

dicte Wellens dochter ex alio cum quatuor (dg: w) virgatis dictis roeden 

aggeris sitis in loco dicto communiter die Veewert ante Hedel inter 

aggerem spectantem ad ecclesiam de Empel et inter aggerem spectantem ad 

Hermannum Scut Willems soen supportatos sibi ab Hilla filia quondam Petri 

dicti die Lange relicta quondam Johannis de Loen filii quondam Ghibonis 

de Loen prout in litteris supportavit Johanni Roest suo filio cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Penu et Gerardus datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 276v 02 do 21-07-1390. 

Gerardus Roest beloofde aan zijn broer Jacobus Roest 24 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Solvit. 

Gerardus Roest promisit Jacobo Roest suo fratri XXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 03 do 21-07-1390. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Reijnerus van Berze zv 

Johannes van Berze 21 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Hermannus (dg: de) filius Nijcholai de Baerle promisit Reijnero de Berze 

filio Johannis de Berze XXI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 
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Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 04 do 21-07-1390. 

Robbertus Hennen soen, Johannes Roelofs soen, Henricus zvw Henricus 

Robbrechts soen, Gerardus zv Johannes van der After en Marcelius zv 

Marcelius gnd Vilt beloofden aan Willelmus van Ghiesen, tbv hem en Johannes 

van Rode poorter van Brugge, 130 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius over een jaar (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Robbertus Hennen soen Johannes Roelofs soen Henricus (dg: Rob) filius 

quondam Henrici Robbrechts soen Gerardus filius Johannis van der After 

Marcelius filius Marcelii dicti Vilt promiserunt Willelmo de Ghiesen (dg: 

centum) ad opus sui et ad opus Johannis de Rode (dg: civils civi) 

burgensis de Brugis (dg: cen) seu alterius eorundem centum et XXX Hollant 

gulden seu valorem (dg: ad) a festo Remigii proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 05 do 21-07-1390. 

Johannes van der Moelen zvw Henricus Willems soen van Lent en Weltkinus zv 

Petrus gnd Bauwel beloofden aan Walterus van Oekel 31¾ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

met Pasen (zo 26-03-1391) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391). 

 

Johannes van der Moelen filius quondam Henrici Willems soen de Lent #et# 

Weltkinus filius Petri dicti Bauwel promiserunt Waltero de Oekel XXXII 

Brabant dobbel scilicet II Hollant gulden seu valorem pro quolibet dobbel 

minus tamen in predicta summa (dg: -n) una quarta parte unius Brabant 

dobbel (dg: ad) mediatim pasche et mediatim Johannis proixme futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 06 do 21-07-1390. 

Ghisbertus die Veer zvw Lambertus van der Wordt verkocht aan Johannes van 

Ghewanden een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 11 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

op de Heuvel, tussen Ghisbertus Proefts soen en zijn broer Willelmus 

enerzijds en Erevardus die Rademaker en wijlen Willelmus die Bruijn 

anderzijds. 

 

Ghisbertus die Veer filius quondam Lamberti van der Wordt hereditarie 

vendidit Johanni de Ghewanden hereditarium censum duo[rum] aude scilde 

(dg: seu) monete Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex XI hont terre sitis in jurisdictione de Merewijc in loco dicto 

op den Hoevel inter hereditatem Ghisberti Proefts soen et Willelmi sui 

(dg: patris) fratris ex uno et inter hereditatem (dg: Ever) Erevardi die 

Rademaker et hereditatem quondam Willelmi die Bruijn ex alio ut dicebat 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 07 do 21-07-1390. 

(dg: Mathijs). 

 

BP 1178 f 276v 08 do 21-07-1390. 

Mathijas zv Johannes gnd Hollanders verkocht aan zijn broer Johannes zv 

voornoemde Johannes Hollanders en aan Yvels van Berlikem alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder Oda ev Mathijas 

Thijskens soen vleeshouwer van Sint-Oedenrode, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn voornoemde grootvader Mathijas Thijskens soen. 

 

Mathijas filius (dg: quo) Johannis dicti Hollanders omnia bona sibi de 

morte quondam Ode uxoris olim Mathije Thijskens soen (dg: so) 
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#carnificis# de Rode (dg: se) sancte Rode (dg: su) avie primodicti Mathie 

successione advoluta et post mortem dicti Mathije Thijskens soen sui avi 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita (dg: su) 

vendidit (dg: Y) Johanni (dg: filio fratri) suo fratri filio dicti 

Johannis Hollanders et Yvels de Berlikem promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 09 do 21-07-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde51 aan Denkinus Scuerman52 52½ 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Denkino Scuerman 

LII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 10 do 21-07-1390. 

Voornoemde Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Henricus zvw 

Lambertus Rijxken53 35 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Henrico 

filio quondam Lamberti Rijxken XXXV Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 11 za 23-07-1390. 

Johannes zvw Petrus van Hijnen beloofde aan Johannes Gerijs 52 Gelderse 

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

 

Johannes filius (dg: Ja) #quondam# Petri de Hijnen promisit Johanni 

Gerijs LII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Goess et Jorden datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 276v 12 za 23-07-1390. 

Gerardus gnd Vuchts verkocht aan Henricus van Risingen smid een huis, erf 

en kamer in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus van Vucht enerzijds en erfgoed van Cristina gnd Deenkens 

anderzijds, welk huis, erf en kamer voornoemde Gerardus Vuchts gekocht had 

van de broers Arnoldus gnd Quappe en Ancelmus, kvw Arnoldus gnd Nolleken 

Quappe visser, en van Godefridus gnd Lambrechts soen van Woenssel ev Eefsa 

dvw voornoemde Arnoldus Nolleken Quappe. 

 

Gerardus dictus Vuchts (dg: qu) domum aream et cameram sitas in Busco ad 

forum piscium inter hereditatem quondam Godefridi de Vucht ex uno et 

inter hereditatem Cristine dicte Deenkens ex alio (dg: v) quas domum 

aream et cameram dictus Gerardus (dg: Vun) Vuchts erga Arnoldum dictum 

Quappe Ancelmum fratres liberos quondam Arnoldi dicti Nolleken Quappe 

piscatoris et Godefridum dictum Lambrechts soen de Woenssel maritum et 

tutorem legitimum Eefse sue uxoris filie #dicti# quondam Arnoldi Nolleken 

Quappe emendo acquisiverat prout in quibusdam litteris vendidit Henrico 

                         
51 Zie ← BP 1178 f 273v 02 wo 13-07-1390, een eerdere schuldbekentenis van 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale aan Denkinus Scuerman. 
52 Zie → VB 1799 f 055v 09, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 18, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 10, ma 03-04-1391: Denken Scuerman was gericht … aen alle 

goide Goeswijns Herincs soen wilner Jans geheijten Cale met scepenen scoud 

brieven. 
53 Zie → VB 1799 f 055v 01, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 09, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 02, ma 03-04-1391: Henric soen wilner Lambrechts Rijxken was 

gericht … aen alle goide Goeswijn Herincs soen wilner Jans Calen met 

scepenen scoude brieven. 
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de Risingen fabro supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Jorden datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 276v 13 za 23-07-1390. 

Johannes Nouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Nouden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 14 za 23-07-1390. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc beloofde aan Henricus Loenman 13 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc promisit (dg: Joh) 

#Henrico# Loenman XIII Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 15 za 23-07-1390. 

Henricus van Risingen smid beloofde aan Gerardus Vuchts 80 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Henricus de Risingen faber promisit Gerardo Vuchts LXXX Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 16 za 23-07-1390. 

Gheerlacus Boest beloofde aan Marcelius zvw Johannes Broc 40 Gelderse 

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

 

Gheerlacus Boest promisit Marcelio filio quondam Johannis Broc XL Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 17 za 23-07-1390. 

Johannes van Hijnen beloofde Gheerlacus schadeloos te houden. 

 

Johannes de Hijnen promisit super omnia Gheerlacum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 276v 18 za 23-07-1390. 

Agnes Dachverlies en haar zoon Johannes beloofden aan Johannes Vleminc 

steenbakker 42 Gelderse gulden of de waarde en 23 gemene plakken met 

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

 

(dg: Jo) Agnes Dachverlies et Johannes eius filius promiserunt Johanni 

Vleminc lapicide XLII Gelre gulden seu valorem et XXIII communes placken 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 04 f. 277. 

 in festo Magdalene: vrijdag 22-07-1390. 

 in crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1390. 

 

BP 1178 f 277r 01 vr 22-07-1390. 

Johannes Erenbrechts soen van Kessel, zijn broer Thomas, Johannes Wouters 

soen van Scadewijc, Thomas zvw ....... Nouden soen en Godefridus Balijart 

ev Rijckelindis dvw Henricus Maes soen van Scadewijc droegen over aan 

Willelmus nzvw Willelmus Maes soen van Kessel alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus Maes. 
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Johannes Erenbrechts soen de Kessel Thomas eius frater Johannes Wouters 

soen de Scadewijc Thomas filius quondam ....... Nouden soen #et# 

Godefridus Balijart maritus et tutor legitimus Rijckelindis sue uxoris 

filie quondam Henrici Maes soen de Scadewijc omnia bona eis de morte de 

morte quondam Willelmi Maes de Kessel successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt Willelmo (dg: 

naturali) filio naturali dicti quondam Willelmi Maes soen promittentes 

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

Scilder datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 277r 02 vr 22-07-1390. 

Johannes van Hijnen en Ludingus Pijnappel beloofden aan Denkinus Scuerman 

55 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Johannes de Hijnen et Ludingus Pijnappel promiserunt Denkino Scuerman LV 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 277r 03 vr 22-07-1390. 

De eerste zal Ludingus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Ludingum servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 277r 04 za 23-07-1390. 

Johannes van Geffen kramer beloofde aan Richmodis ev Franco Nolleken, tbv 

voornoemde Franco, 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) en 40 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes de Geffen institor promisit Richmodi uxori Franconis Nolleken ad 

opus dicti Franconis XX Gelre gulden vel valorem ad Remigii et XL Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Gerardus et Jorden datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 277r 05 za 23-07-1390. 

Johannes van den Berge van Dommellen beloofde aan Henricus Hadewigen 

brouwer 126½ dobbel, 3 Gelderse gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis 

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

 

Johannes van den Berge de Dommellen promisit Henrico (dg: Hage) Hadewigen 

braxatori C et XXVIJ dobbel scilicet III Gelre gulden pro II dobbel 

computato vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 277r 06 za 23-07-1390. 

Voornoemde Johannes en Petrus Deijnen beloofden aan voornoemde Henricus 

Hadewigen 76½ dobbel, 3 Gelderse gulden voor 2 dobbel gerekend of de 

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

 

Dictus Johannes et Petrus Deijnen promiserunt dicto Henrico Hadewigen 

LXXVIJ dobbel scilicet III Gelre gulden pro II dobbel computato aut 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1178 f 277r 07 za 23-07-1390. 

Petrus zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Petrus servabit Johannem indempnem. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 277r 08 za 23-07-1390. 

Destijds (onduidelijk:) zoals in het contract van Johannes Luce van Erpe, 

Henricus van Achel etc. Jordanus zvw Arnoldus Tielkini verkocht thans aan 

Johannes zvw Johannes van Boemel de jongere een deel van voornoemd erfgoed, 

welke deel gelegen is tussen een deel behorend aan Johannes van Erpe 

enerzijds en de rest van voornoemde erfgoed behorend aan voornoemde 

Jordanus anderzijds, welk eerstgenoemd deel overal 20 voet breed is, en 

reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water. 

Voornoemde koper zal jaarlijks uit zijn deel betalen (1) 6½ penning oude 

cijns uit de hertogencijns, die uit geheel het erfgoed gaat. Jordanus 

beloofde te betalen (2) een b-erfcijns van 20 pond aan Volcquinus Mijs 

soen, gaande uit geheel voornoemd erfgoed, (3) een b-erfcijns van 20 pond 

geld aan Johannes van Zidewijnden gaande uit geheel het erfgoed, (4) een 

b-erfcijns van 15 schelling aan het klooster Porta Celi eruit gaande. 

Voornoemde koper zal op zijn deel geen latrine bouwen noch een ander 

bouwwerk dat stank kan veroorzaken in de rest van het erfgoed, nu behorend 

aan Jordanus. De gebouwen die op dit deel worden gebouwd zullen geen 

vensters of openingen hebben richting voornoemde rest van het erfgoed, 

tenzij die zó van glas of tralies zijn voorzien dat er geen hoofd door kan 

worden gestoken. Uit die vensters mag niets op het overige deel van het 

erfgoed worden gegooid. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Jacobus et) #ut in contractu Johannis 

Luce de Erpe# Henricus de Achel etc constitutus igitur !igitur Jordanus 

filius quondam Arnoldi Tielkini quandam partem dicte hereditatis que pars 

sita est inter (dg: here) quandam partem (edg: de dicta here) spectantem 

ad Johannem de Erpe ex uno et inter residuum dicte hereditatis ad dictum 

(dg: Joh) Jordanum spectantem ex alio et que pars primodicta continet XX 

pedatas ubique in latitudine et que pars primodicta (dg: quoque) tendit a 

communi platea retrorsum usque ad communem (dg: plateam) #aquam# 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis de Boemel junioris 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus emptor solvet ex #dicta# parte annuatim sex et 

dimidium denarios antiqui census scilicet #?de# censu domini ducis ex 

dicta integra hereditate solvendo ut recognovit promisit insuper dictus 

Jordanus super omnia quod ipse hereditarium censum XX librarum Volcquino 

Mijs soen ex dicta integra hereditate de jure solvendum et hereditarium 

censum XX librarum monete Johanni de Zidewijnden ex dicta integra 

hereditate de jure solvendum (dg: perpetu) et hereditarium censum XV 

solidorum conventui de Porta Celi exinde solvendum perpetue taliter dabit 

et exsolvet sic quod supra dictam partem dicto emptori venditam dampna 

exinde non eveniant tali condicione quod dictus emptor non edificabit 

supra dictam partem aliquam latrinam vel aliquod !ad edificium per quam 

vel quod fetor vel inconveniens #odor# eveniret supra residuum (dg: 

hereditatem dicti Jor) dicte hereditatis #ad huc# spectans ad dictum 

Jordanum item quod (dg: dictus emptor non) edificia (dg: dicti emptoris 

po) edificanda supra dictam partem non habebunt fenestras neque foramina 

versus dictum residuum dicte hereditatis spectans #ad huc# ad dictum 

Jordanum nisi solum fenestras (dg: cum vit) vel foramina bene vitratas 

vel bene cancellatas #cum ferro vel ligno ita stricte# et quod (dg: per 

easdem supra dictum residuum spectans ad dictum Jordanum dampna vel 

nutrimenta) sic quod hoc per eosdem cancellos non poterit caput suum 

transponere quod exponetur dorsteken et quod h.... #per# fenestras vel 

foramina nunquam aliquid pericietur nec effundetur supra dictum residuum 

(dg: di) spectans ad dictum Jordanum de dicta hereditate ut (dg: et ipsi 

ex utraque parte etc) dictus emptor recognovit et promisit. Testes 

Scilder et Goess datum in crastino (dg: Margarete) Magdalene. 

 

BP 1178 f 277r 09 za 23-07-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Boemel de jongere beloofde aan 

voornoemde Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een n-erfcijns van 7 pond geld, 
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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 deel. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Jordano hereditarium 

censum septem librarum monete hereditarie mediatim (dg: Johannis) Domini 

et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini ex dicta parte. 

Testes datum. 

 

BP 1178 f 277r 10 za 23-07-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Boemel de jongere beloofde aan 

voornoemde Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een n-erfcijns van 5 pond geld, 

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

uit voornoemd deel. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Jordano hereditarium 

censum quinque librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex dicta parte. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 277r 11 za 23-07-1390. 

En hij alleen, of zijn erfgenamen, kan voornoemde cijns van 5 pond 

terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (vr 24-06-1390), 

met 50 Hollandse gulden of de waarde, met 3 pond voor de cijns van het jaar 

van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Andreas 

Hoppenbrouwer. 

 

A. 

Et poterit redimere redimere #dictum censum quinque librarum# ad spacium 

quatuor annorum a festo nativitatis Johannis proxime preterito sine medio 

sequens semper dictis quatuor annis durantibus cum quinquaginta Hollant 

gulden seu valorem et (dg: cum tr) cum tribus libris pro censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Andrea Hoppenbrouwer. Scilicet nullus poterit 

dictum censum quinque librarum redimere vel solum dictus emptor vel eius 

heredes. 

 

BP 1178 f 277r 12 za 23-07-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Boemel de jongere beloofde aan 

voornoemde Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 50 (dg: Gelderse) Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Jordano quinquaginta (dg: Gelre 

gulden) Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 277r 13 za 23-07-1390. 

Henricus Stierken zv Willelmus Arnoldi, Thomas van Hintham en Gheerlacus 

Cnode zvw Gherlacus met den Brode beloofden aan Theodericus Stalpart 259½ 

Gelderse gulden54 of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Henricus Stierken filius Willelmi Arnoldi Thomas van Hintham et 

Gheerlacus Cnode #filius quondam Gherlaci# met den Brode promiserunt 

Theoderico Stalpart ducentos et quinquaginta novem et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

(dg: Jorden) Gestel et Jorden datum supra. 

 

                         
54 Zie → BP 1178 f 291v 04 do 01-09-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 277r 14 za 23-07-1390. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

+. 

Primus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 05 f. 277v. 

 in festo Jacobi: maandag 25-07-1390. 

 in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1390. 

 anno nonagesimo in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1390. 

 

BP 1178 f 277v 01 ma 25-07-1390. 

Arnoldus, Johannes en Aleijdis, kvw Goeswinus van den Scoet, verkochten aan 

Willelmus Cuper zvw Hubertus van den Eijnde een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Rijxstel te leveren, gaande uit (1) ½ 

bunder beemd, in Aarle, ter plaatse gnd in die Beke Beemde, achter de 

plaats gnd Afterland, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en 

Willelmus van Krickenbeke anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in 

Stiphout, tussen Godefridus Roefs soen enerzijds en Johannes Houbraken 

anderzijds, (3) een stuk land, in Stiphout, tussen Arnoldus Kolkart 

enerzijds en Arnoldus Enghelen soen anderzijds, (4) een stuk land, in 

Stiphout, naast de kerk aldaar, tussen Henricus Arts soen enerzijds en 

Henricus Heijnssen soen anderzijds, reeds belast met 1 hoen. 

 

Arnoldus Johannes et Aleijdis liberi quondam Goeswini van den Scoet cum 

tutore hereditarie vendiderunt Willelmo Cuper filio #quondam# Huberti van 

den (dg: Eijnde) Eijnde hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et (dg: in supra 

hereditates infrascriptas) #in Rijxstel# tradendam ex dimidio bonario 

prati sito in (dg: d) parochia de (dg: Stiphout inter) Arle (dg: int) in 

loco dicto in die Beke Beemde retro locum dictum Afterlant inter 

hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Krickenbeke ex alio item ex una sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Stiphout inter hereditatem Godefridi Roefs soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Houbraken ex alio item ex pecia terre 

sita in dicta parochia de Stiphout inter hereditatem Arnoldi Kolkart ex 

uno et inter Arnoldi (dg: Ar) Enghelen soen ex alio item ex pecia terre 

sita in dicta parochia de Stiphout iuxta ecclesiam ibidem inter 

hereditatem Henrici Arts soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Heijnssen soen ex alio promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno pullo exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goess datum in festo 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 277v 02 ma 25-07-1390. 

(dg: ..). 

 

BP 1178 f 277v 03 ma 25-07-1390. 

Heijlwigis wv Everardus van den Beirgelen droeg over aan haar zoon Thomas 

alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar broer 

Henricus gnd Middelleers soen. De brief overhandigen aan Henricus Arts soen 

en Elizabeth van Steensel. 

 

Solvit. 

Heijlwigis relicta quondam Everardi van den Beirgelen cum tutore omnia 

bona sibi de morte quondam Henrici dicti Middelleers soen sui fratris 

successione advoluta quocumque consistentia sive sita ut dicebat 

supportavit Thome suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera Henrico Arts soen et Elizabeth de Steensel 

(dg: tradetur littera Johanni filio Jacobi van der Stegen vel sibi). 
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BP 1178 f 277v 04 di 26-07-1390. 

Henricus van de Kloot, door de abdis van Sint-Clara gemachtigd cijnzen en 

pachten van het klooster te manen, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 9 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit goederen in Udenhout in Oisterwijk, tussen wijlen Gerardus 

Coptiten enerzijds en Hessello Snabbe anderzijds. 

 

Henricus de Globo potens factus ab abbatissa monasterii sancte Clare 

monendi (dg: eius) census et pacciones dicti conventus ut dicebat 

hereditariam pacionem novem modiorum et duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex bonis sitis in 

Udenhout in parochia de Oesterwijc inter hereditatem quondam Gerardi (dg: 

Ge) Coptiten ex uno et inter hereditatem Hessellonis dSnabbe ex alio ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Penu et Goess datum in crastino 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 277v 05 di 26-07-1390. 

Voornoemde Henricus van de Kloot, door de abdis van Sint-Clara gemachtigd 

cijnzen en pachten van het klooster te manen, maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

goederen van wijlen Johannes Raet, ter plaatse gnd Enode. 

 

Dictus Henricus ut supra hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

solvendam hereditarie purificationis ex bonis quondam Johannis Raet sitis 

in loco dicto Enode et ex eorum attinentiis ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 277v 06 di 26-07-1390. 

Albertus van Uden55 beloofde aan zijn broer Gerardus 118½ Gelderse gulden na 

maning te betalen. 

 

Albertus de Uden promisit Gerardo suo fratri C XVIII et dimidium (dg: 

Holl) Gelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes Penu et Spanct 

datum supra. 

 

BP 1178 f 277v 07 di 26-07-1390. 

Jacobus zvw Henricus van den Molen verkocht aan Johannes van Geldorp 

schoenmaker 1/10 deel in een beemd, gnd tGelookt, in Geldrop, ter plaatse 

gnd Braechuizen, tussen kvw Arnoldus Heilwigen soen enerzijds en de gemeint 

gnd die Gemein Wert anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Jacobus filius quondam Henrici van den Molen decimam partem ad se 

spectantem in prato dicto tGheloect sito in parochia de Geldorp in loco 

dicto Braechuijsen (dg: ex uno) inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi Heilwigen soen ex uno et (dg: h) inter communitatem dictam die 

Gemeijn Wert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Geldorp 

sutori promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi inde solvendo. Testes Ws et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 277v 08 di 26-07-1390. 

Johannes van Geldorp schoenmaker: een kamp, in Geldrop, ter plaatse gnd die 

Hostat, tussen hr Henricus investiet van Geldorp enerzijds en kvw Egidius 

van Braechuijsen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de (dg: Ghelde) Geldorp sutor campum situm in parochia de 

Geldorp in loco dicto die Hostat inter hereditatem domini Henrici 

investiti de Geldorp ex uno et hereditatem liberorum quondam Egidii de 

                         
55 Zie → VB 1799 f 051r 10, ma 09-01-1391; VB 1799 f 052v 10, ma 23-01-1391; 

VB 1799 f 054v 06, ma 06-02-1391: Gerijt van Uden was gericht … aen alle 

goide Aelbrechts van Uden sijns brueders met scepenen scoud brieven. 
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Braechuijsen ex alio ut dicebat dedit. 

 

BP 1178 f 277v 09 di 26-07-1390. 

Reijnerus Palaert en Reijnerus Nolleken beloofden aan Jacobus van Kessel 67 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Reijnerus Palaert et Reijnerus Nolleken promiserunt Jacobo de Kessel 

LXVII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Ws et Goess datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 277v 10 di 26-07-1390. 

Johannes van den Bossche en zijn kinderen Johannes en Gherongius beloofden 

aan Johannes van Uden voller 54½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes van den Bossche Johannes (dg: eius filius et) et Gherongius eius 

liberi promiserunt Johanni de Uden fulloni (dg: IcJ) C LIIII et dimidium 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 277v 11 di 26-07-1390. 

Johannes Laurens soen van Enghelen deed tbv de broers Boudewinus en 

Johannes Watermael, kv Nijcholaus Boudens soen, afstand van (1) een huis, 

erf, tuin en erfgoederen, onder de vrijdom van Den Bosch, die voornoemde 

Johannes verworven had van voornoemde broers Boudewinus en Johannes 

Watermael, (2) alle aanspraken op voornoemde broers Boudewinus en Johannes 

Watermael, voornoemde goederen en andere goederen van voornoemde broers, of 

op hun hoevenaars. Hij verklaarde dat voornoemde broers Boudewinus en 

Johannes Watermael alle geldsommen hebben voldaan die zij aan eerstgenoemde 

Johannes verschuldigd waren, wegens het voornoemde. 

 

Johannes (dg: de Enghelen) Laurens soen de Enghelen super domo et area 

(dg: cum) et orto ac omnibus hereditatibus cum suis attinentiis (dg: quos 

et quas dictus) sitis infra libertatem oppidi de Busco quos et quas 

dictus Johannes dudum erga Boudewinum et Johannem Watermael fratres 

liberos Nijcholai Boudens soen acquisiverat prout in litteris atque super 

toto jure sibi in hiis competente quovis modo necnon super omnibus 

impeticionibus et actionibus quibus mediantibus ipse Johannes dictos (dg: 

Joh) Boudewinum et Johannem Watermael fratres aut dictos domum ortum et 

hereditates aut (dg: quasc) quecumque alia bona dictorum fratrum aut (dg: 

posse) eorum colonos seu possessores premissorum impetere posset in 

judicio spirituali vel seculari (dg: qu) aut alias quovis modo ut dicebat 

ad opus dictorum Boudewini et Johannis Watermael fratrum renunciavit 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et recognovit sibi per dictos Boudewinum et Johannem 

Watermael fratres (dg: et p) ab omnibus (dg: qu pro) pecuniarum summis et 

aliis promissionibus quas ipsi fratres debebat primodicto Johanni 

occacione premissorum #aut alias# fore satis satis factum clamans inde 

quitos. Testes Scilder et Goess datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 277v 12 di 26-07-1390. 

Hirvan een instrument maken. Opgesteld voor de gevangenpoort in Den Bosch, 

in aanwezigheid van schepenen, Johannes Scrage, Johannes Wert, Henricus 

Scilder, Henricus Buc en Henricus Poort. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne Scrage 

Johanne Wert Henrico Scilder Henrico (?dg: f) Buc Henrico Porta datum 

anno nonagesimo in crastino Jacobi hora vesperarum ante portam captivorum 
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in Busco. 

 

1178 mf8 C 06 f. 278. 

 in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1390. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 27-07-1390. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 

BP 1178 f 278r 01 di 26-07-1390. 

Johannes nzv Johannes gnd van den Vine Eijcken droeg over aan de 

secretaris, tbv Elizabeth mv eerstgenoemde Johannes, 1/3 deel van (1) een 

b-erfpacht van 4 mud 5 lopen rogge, maat van Helmond, (2) een b-erfpacht 

van 4 mud 5 lopen gerst, maat van Helmond, welke pachten wijlen Johannes 

van Stripe met Lichtmis in Aarle beurde, gaande uit alle erfgoederen en 

beemden die waren van wijlen hr Johannes priester zvw Cristianus smid van 

Helmont, gelegen onder Aarle, uitgezonderd een beemd in Aarle, ter plaatse 

gnd die Bies Horst, welk 1/3 deel van de pachten eerstgenoemde Johannes 

gekocht had van Matheus Boet ev Batha dvw voornoemde Johannes van Stripe. 

Na overlijden van voornoemde Elizabeth gaat de pacht terug naar 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Aleijdis. Na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes en Aleijdis gaat de pacht over op de kinderen, door 

eerstgenoemde Johannes en Aleijdis samen verwekt. Beloofd werd dat 

voornoemd 1/3 wordt niet wordt verkocht of vervreemd. De brief overhandigen 

aan Goessuinus Steenwech. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Johannes filius naturalis Johannis dicti van den Vine Eijcken terciam 

partem hereditarie paccionis quatuor modiorum et quinque lopinorum 

silginis mensure de Helmont atque (dg: in) hereditarie paccionis quatuor 

modiorum et (dg: quinque) quinque lopinorum ordei dicte mensure quas 

pacciones hereditarias (dg: dictus Joh) Johannes quondam de Stripe 

solvendas habuit hereditarie purificationis et in Arle tradendas de et ex 

omnibus hereditatibus et (dg: pri) pratis que fuerant quondam domini 

Johannis presbitri filii quondam Cristiani fabri de Helmont infra 

parochiam de Arle sitis excepto uno prato sito in parochia de Arle in 

loco dicto die Bijes Horst quam terciam partem dictarum paccionum 

primodictus (dg: Matheus erga) Johannes erga Matheum Boet maritum et 

tutorem Bathe sue uxoris filie #dicti# quondam Johannis de Stripe emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit mihi ad opus 

Elizabeth matris primodicti Johannis cum litteris et jure promittens 

ratam servare tali condicione quod dicta #Elizabeth# tercia (dg: pacc) 

pars dictarum paccionum ad eius vitam integraliter possidebit post 

eiusdem Elizabeth ad primodictum Johannem et Aleijdem (dg: -s) eius 

uxorem revertendam et ?succedendam sed dicta tercia pars dictarum 

paccionum #post decessum primodictorum Johannis et Aleijdis amborum# ad 

liberos (dg: dictorum) primodicti Johannis et dicte Aleijdis eius uxoris 

parites genitos et generandos #et neminem alium# hereditario jure 

devolvetur. Quo facto promisit super omnia quod ipse dictam terciam 

partem non vendet nec alienabit. Testes Scilder et Goess datum in 

crastino Jacobi. Tradetur littera Goess Steenwech. 

 

BP 1178 f 278r 02 di 26-07-1390. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen beloofde aan Henricus Hadewigen 

bontwerker 60 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1390) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi Boijen promisit Henrico Hadewigi! 

pellificatori LX Gelre gulden seu valorem ad (dg: nativitatis Domini) 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278r 03 di 26-07-1390. 

Willelmus van Cleve en Ghisbertus Vullinc beloofden aan Ghibo Kesselman de 
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jongere 69 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Willelmus de (dg: Gl) Cleve et Ghisbertus Vullinc promiserunt Ghiboni 

Kesselman juniori LXIX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278r 04 di 26-07-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Johannes van Beke zvw 

Philippus 110 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc (dg: pro) filius quondam Johannis Cale promisit Johanni 

de Beke filio quondam Philippi centum et (dg: ce) decem Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 278r 05 wo 27-07-1390. 

Johannes gnd van Os zvw Goessuinus van Os droeg over aan de secretaris 

Johannes een b-erfcijns van 54 schelling 6 penning, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf 

van wijlen Alexander gnd Sander smid, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

naast het huis van Gerardus Vleeshouwer, welke cijns aan Margareta wv 

voornoemde Goessuinus van Os was verkocht door Emondus zvw hr Theodericus 

Rover ridder. 

 

Johannes dictus de Os filius quondam Goessuini de Os hereditarium censum 

quinquaginta quatuor solidorum et sex denariorum solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area quondam Alexandri 

dicti Sander fabri sita in Busco in vico Orthensi iuxta domum Gerardi 

carnificis venditum Margarete relicte dicti quondam Goessuini de Os ab 

Emondo filio quondam domini Theoderici Rover militis prout in litteris 

(dg: here) et quem censum dictus Johannes sibi de morte quondam dicte 

Margarete in statu sue viduitatis successione hereditarie advolutum esse 

dicebat hereditarie supportavit michi Johanni cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et dicte 

Margarete sue matris et eius heredum deponere. Testes Penu et Scilder 

(dg: datum 3a) datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 278r 06 do 28-07-1390. 

Mr Willelmus Hondertmercke machtigde zijn schoonzoon Arnoldus van Gielbeke 

zijn renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Magister Willelmus Hondertmercke dedit potestatem Arnoldo de Gielbeke suo 

genero potestatem monendi suos redditus census et pacciones et credita 

usque ad revocavionem. Testes Scilder et Goess datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 278r 07 do 28-07-1390. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder beloofde aan Margareta wv 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen van Os 100 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide promisit Margarete 

relicte #quondam# Zanderi filii quondam (dg: Zand) Henrici Zanders soen 

de Os centum Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278r 08 do 28-07-1390. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 
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vervreemdingen gedaan door Godefridus van den Berne met zijn goederen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Vosse omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Godefridum van den Berne cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 278r 09 do 28-07-1390. 

Johannes van Audenhoven droeg over aan zijn broer Willelmus van Audenhoven 

een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat van Oirschot, die Arnoldus van der 

Braken aan voornoemde Johannes beloofd56 had, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, gaande uit (1) 2/3 deel, aan voornoemde Johannes behorend, in 

goederen gnd die Posdonk en in erfgoederen gnd die Hage, daarnaast gelegen, 

in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen wijlen Willelmus van 

Cassellaer enerzijds en erfgoed gnd Pepenbos anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Schuurmans Hoeve, gelegen in voornoemde goederen die Hage, (3) 2 

lopen land in voornoemde goederen die Hage, (4) het resterende 1/3 deel, 

behorend aan Arnoldus van der Braken, in voornoemde goederen die Posdonk en 

in voornoemde erfgoederen die Hage, welk 1/3 deel voornoemde Arnoldus mede 

tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes de Audenhoven hereditariam paccionem duodecim modiorum siliginis 

mensure de Oerscot quam Arnoldus van der Braken promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis et in Oerscot 

traditurum ex duabus tercis partibus que ad dictum Johannem spectabant in 

bonis dictis die (dg: Post) Posdonc et in hereditatibus dictis die Haghe 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Hedel inter 

hereditatem quondam Willelmi de Cassellaer ex uno et inter hereditatem 

dictam Pepenbossche ex alio et ex pecia terre dicta die Scuermans Hoeve 

sita in dictis bonis die Hage vocatis et ex duabus lopinatis terre sitis 

in dictis hereditatibus die Hage vocatis atque ex reliqua tercia parte 

spectante ad Arnoldum van der Braken in dictis bonis die Posdonc vocatis 

et in dictis hereditatibus die Hage (dg: etc) nuncupatis etc et quam 

reliquam partem dictus Arnoldus simul cum primodictis duabus terciis 

partibus et aliis hereditatibus pro solucione dicte paccionis ad pignus 

imposuit prout in litteris supportavit Willelmo de Audenhoven suo fratri 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Penu et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 278r 10 do 28-07-1390. 

Willelmus gnd Sporken ev Margareta dvw Arnoldus van der Laer verkocht aan 

Engbertus Wellens soen een erfgoed gnd een Half Geslach, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd in het Grotelaar, tussen wijlen Ghisbertus van de Doorn 

enerzijds en Rodolphus van der Veelu anderzijds, belast met 1 obool. 

 

Solvit. 

Willelmus dictus (dg: Sporc) #Sporken# maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi van der Laer hereditatem 

dictam een Half Geslach sitam in parochia de Nijsterle in loco dicto int 

Grotelaer inter hereditatem quondam Ghisberti de (dg: Doren) Spina ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi van der (dg: Velu) Veelu ex alio vendidit 

(dg: H) Engberto Wellens soen promittens warandiam et obligationem 

excepto (dg: du) uno obulo (dg: dan) exinde solvendo. Testes Scilder et 

Goess datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 278r 11 do 28-07-1390. 

Thomas zvw Everardus van den Beirgelen verkocht aan Henricus zvw Arnoldus 

gnd Midellaer ¼ deel, dat aan Heijlwigis mv voornoemde Thomas gekomen was 

na overlijden van Henricus gnd Middelleers bv voornoemde Heijlwigis, in een 

kamp van wijlen voornoemde Henricus, in Veghel, tussen erfgoed van zekere 

                         
56 Zie ← BP 1177 f 357r 11 do 25-04-1387, uitgifte van de goederen. 
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erfgoederen gnd der Gratingen enerzijds en Johannes die Moelner van 

Kilsdonc anderzijds, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Thomas filius quondam Everardi van den Beirgelen quartam partem que 

Heijlwigi matri dicti Thome de morte quondam Henrici dicti Middelleers 

fratris olim dicte Heijlwigis jure successione hereditarie est (dg: s) 

advoluta in (dg: uno bonario prati dicti quondam) quodam campo dicti 

quondam Henrici sito in parochia de Vechel inter hereditatem (dg: d il) 

quarundam hereditatum dictarum der Gratingen ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Moelner de Kilsdonc ex alio vendidit Henrico filio (dg: Me) 

quondam Arnoldi dicti (dg: Me) !Midellaer promittens warandiam et 

obligationem deponere ex! oneribus exinde solvendis. Testes Scilder et 

Goes datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 278r 12 do 28-07-1390. 

(dg: Solvit. 

Dictus). 

 

1178 mf8 C 07 f. 278v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 

BP 1178 f 278v 01 do 28-07-1390. 

Willelmus van Ouden gaf uit aan Wautgherus zbw Wautgherus Ghisellen soen 

(1) een huis met ondergrond, misse, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Hees, tussen de gemeint enerzijds en erfgoederen gnd aanweiden anderzijds, 

met een eind strekkend aan Henricus van Hees en met het andere eind aan 

Henricus van Kuijc, (2) een akker gnd de Zochelse Akker, in Hees, tussen 

voornoemde Henricus van Hees enerzijds en Johannes van Gassel anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan de naburen en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 6 hoenderen, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). 

 

[Willelmus] de Ouden domum cum duo fundo (dg: sit) fimario et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitam in parochia de Hees inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditates [dictas] aenweijden 

ex alio tendentem cum fine ad hereditatem Henrici de Hees et cum reliquo 

fine ad hereditatem Henrici de Kuijc atque agrum dictum den Zochelschen 

Acker situm in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici de Hees ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Gassel ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem Wautghero filio quondam Wautgheri Ghisellen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro censibus vicinorum ibidem ex premissis 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: s ?trium sili) 

#duorum# modiorum siliginis mensure de Busco et sex pullorum danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: 

d) Scilder et Goess datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 278v 02 do 28-07-1390. 

Voornoemde Wautgherus beloofde aan voornoemde Willelmus 46 Hollandse gulden 

of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1392) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Wautgherus promisit dicto Willelmo XLVI Hollant gulden seu valorem 

(dg: ad a purificationis) et unum modium siliginis mensure de Busco a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 278v 03 do 28-07-1390. 

Voornoemde Willelmus van Ouden gaf uit aan Petrus zvw Wellinus van Berze 
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(1) een stuk land in Hees, tussen kvw Johannes gnd Hennen soen enerzijds en 

voornoemde Petrus anderzijds, (2) een stuk land in Hees, tussen voornoemde 

Petrus enerzijds en Henricus van Hees anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, en 3 hoenderen, met 

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

1392). 

 

Dictus Willelmus peciam terre sitam in parochia de Hees inter hereditatem 

liberorum #quondam# Johannis dicti Hennen soen ex uno et inter 

hereditatem Petri (dg: filii Wellens soen) #filii quondam Wellini# de 

Berze ex alio et peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

dicti (dg: Wellini) #Petri# ex uno et inter hereditatem Henrici de Hees 

ex alio dedit ad hereditariam paccionem dicto Petro pro hereditaria 

paccione (dg: unius modii ... siliginis mensure de Busco) sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco et trium pullorum danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter re repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278v 04 do 28-07-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Willelmus 11½ Hollandse gulden of 

de waarde en 2 zester rogge met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1392) te 

betalen en te leveren. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Willelmo XI et dimidium Hollant gulden seu 

valorem et dua sextaria siliginis a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278v 05 do 28-07-1390. 

Voornoemde Willelmus van Ouden gaf uit aan Arnoldus van Berze zvw Johannes 

van Berze (1) een kamp, in Hees, ter plaatse gnd op Runnen, tussen een 

gemene weg enerzijds en kvw Wautgherus gnd Ghisellen soen anderzijds, (2) 

een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd op die Berenbrake, tussen Johannes 

van Ghemert enerzijds en Theodericus Groetart anderzijds, (3) een stuk 

land, in Hees, ter plaatse gnd in de Passe, tussen Gerardus Rijchmoeden 

soen enerzijds en Henricus van der Vanderen anderzijds, (4) een stuk land, 

in Hees, tussen Henricus Doncker enerzijds en Henricus Kemppart anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat 

en 6 hoenderen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391). 

 

Dictus Willelmus quendam campum situm in parochia de Hees in loco dicto 

(dg: op) op Runnen inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri dicti Ghisellen soen ex 

alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto op die 

Berenbrake inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter (dg: 

hereditatem) hereditatem Theoderici Groetart ex alio atque peciam terre 

sitam in dicta parochia in loco dicto in den Passche inter hereditatem 

Gerardi Rijchmoeden soen ex uno et inter hereditatem Henrici van der 

Vanderen ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Doncker ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: Ca) 

Kemppart ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo de 

Berze filio quondam Johannis de Berze ab eodem hereditarie possidendas 

pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis #mensure de Busco# et 

sex pullorum danda sibi (dg: l) ab alio hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis (dg: purificationis) proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278v 06 do 28-07-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 11½ Hollandse gulden 
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of de waarde en 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar 

(vr 02-02-1392) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo XI et dimidium Hollant gulden seu 

valorem (dg: et se) et duo sextaria siliginis mensure de Bsuco a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 278v 07 do 28-07-1390. 

Oda dv Henricus gnd Eijghenbroec droeg over aan Willelmus van Droemel 1/6 

deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar grootmoeder Oda wv 

Rodolphus schoenmaker, in een huis, erf en tuin, in Lithoijen, tussen Oda 

Heijnen enerzijds en Guedeldis Stevens anderzijds. 

 

Oda filia (dg: quond) Henrici dicti Eijghenbroec cum tutore unam sextam 

partem sibi de morte quondam Ode (dg: dicte Roeloft) relicte quondam 

Rodolphi sutoris avie olim primodicte Ode successione advolutam in domo 

area et orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Ode 

Heijnen ex uno et inter hereditatem Guedeldis Stevens ex alio ut dicebat 

supportavit Willelmo de Droemel promittens #cum tutore# warandiam (dg: et 

obligationem deponere) tamquam de hereditate ab aggere et censu libera et 

omnem obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 278v 08 do 28-07-1390. 

Willelmus die Haen verkocht aan Theodericus gnd die Bever een stuk land, 

100 roeden groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Katherina van Kilse enerzijds en voornoemde Willelmus Haen anderzijds. 

 

Willelmus die Haen peciam terre centum virgatas continentem sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem inter hereditatem 

Katherine de Kilse ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi Haen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico dicto die Bever 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Goess 

datum supra. 

 

BP 1178 f 278v 09 do 28-07-1390. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Petrus zvw Everardus van 

Pettelaer 33 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit Petro filio 

quondam Everardi de Pettelaer XXXIII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 278v 10 do 28-07-1390. 

Thomas zvw Everardus van den Beirgelen verkocht aan Elizabeth van Steensel 

dvw Henricus van Steensel (1) ¼ deel, dat aan Heijlwigis mv voornoemde 

Thomas gekomen was na overlijden van Henricus gnd Middelleers bv voornoemde 

Heijlwigis, in 1 zesterzaad roggeland, in Dinther, tussen Henricus Arts 

soen enerzijds en Conegondis gnd Coen Kuijfs anderzijds, (2) ¼ deel, dat 

aan voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar voornoemde 

broer Henricus Middelleers, in een stuk land, in Dinther, tussen voornoemde 

Conegondis enerzijds en Elizabeth Cuijlmans anderzijds, (3) ¼ deel, dat aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar voornoemde broer 

Henricus Middelleers, in (3a) 1 lopen roggeland, in Dinther, ter plaatse 

gnd die Boentuin, tussen kv Metta gnd Middelleers enerzijds en Johannes die 

Vleminc anderzijds, (3b) een stuk beemd, in Dinther, tussen Johannes 

Cuijlman enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (3c) een b-erfcijns 

van 14 plakken, die Johannes gnd Vleminc met Sint-Martinus betaalde aan 

wijlen voornoemde Henricus Middellere, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde Johannes Vleminc, in Dinther, naast voornoemde Conegondis 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

130 

enerzijds en Elizabeth Cuijlmans anderzijds, belast met onraad. 

 

Solvit. 

Thomas filius quondam Everardi van den Beirgelen unam #quartam# partem 

que (dg: Henrico) Heijlwigi matri dicti Thome de morte quondam Henrici 

dicti Middelleers (dg: mat) fratris olim dicte Heijlwigis successione est 

advoluta in (dg: pecia terre) #una# sextariata terre siliginee sita in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Henrici Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Conegondis dicte (dg: Kn) Coen (dg: Kij) Kuijfs ex alio item 

(dg: qu) unam (dg: par) quartam partem que dicte Heijlwigi de morte dicti 

quondam Henrici Middelleers sui fratris successione est advoluta in pecia 

terre sita in parochia de Dijnter inter hereditates dicte Conegondis ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth Cuijlmans ex alio item quartam partem 

dicte Heijlwigi de morte dicti quondam (dg: Heijlwigis) Henrici 

Middelleers sui fratris successione advolutam in (dg: pecia) una lopinata 

terre siliginee sita in dicta parochia in loco dicto die Boentuijn inter 

hereditatem liberorum Mette dicte Middelleers ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Vleminc ex alio atque in pecia prati sita in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Cuijlman ex uno et inter (dg: here) aquam 

dictam die Aa ex alio atque in hereditario censu XIIII placken quem 

Johannes dictus (dg: Vleninc) Vleminc dicto quondam Henrico Middellere 

solvere consuevit hereditarie Martini ex domo et orto dicti Johannis 

Vleminc sitis in Dijnter iuxta hereditatem dicte Conegondis ex !alio et 

inter hereditatem Elizabeth Cuijlmans ex alio vendidit Elizabeth de 

Steensel filie quondam Henrici de Steensel promittens (dg: w) super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet que 

dictus Henricus Middellere exinde solvere consuevit. Testes Scilder et 

Goess datum supra. 

 

1178 mf8 C 08 f. 279. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 

BP 1178 f 279r 01 do 28-07-1390. 

Johannes zvw Henricus van Arle en zijn vrouw Aleijdis beloofden aan Jacobus 

Scutter korenkoper 40 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle #et Aleijdis eius uxor# 

promiserunt Jacobo Scutter emptori bladi XL gulden scilicet XXX (dg: gr) 

communes placken pro [quolibet] computato ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Jo) Scilder et Goess datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 279r 02 do 28-07-1390. 

Johannes gnd Borman beloofde aan Nijcholaus zv Willelmus gnd Coppers 4 mud 

raapzaad, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

leveren. 

 

Johannes dictus Borman promisit Nijcholao filio (dg: qu) Willelmi dicti 

Coppers quatuor modios seminis raparum mensure de Busco ad Martini 

proxime [futurum] persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 03 do 28-07-1390. 

Reijnerus Palart zv Arnoldus Sceijdemaker beloofde aan Eefsa wv Johannes 

Baennart 84 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-

1391) te betalen. 

 

Reijnerus Palart filius Arnoldi Sceijdemaker promisit Eefse (dg: f) 

relicte quondam Johannis Baennart (dg: X) LXXXIIII Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 279r 04 do 28-07-1390. 

Godefridus van Beest, Ludovicus van Kessel en Johannes Muijlken van Os 

beloofden aan Henricus Scilder 26 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 4 plakken met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen. 

 

Godefridus de Beest Ludovicus de Kessel et Johannes (dg: Nnuij) Muijlken 

de Os promiserunt Henrico Scilder XXVI gulden XXX communes placken pro 

quolibet gulden et quatuor placken ad (dg: M) Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 05 do 28-07-1390. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 06 do 28-07-1390. 

Jacobus Loze zvw Johannes nzvw Johannes Loze vernaderde een b-erfpacht van 

1 mud rogge, aan Theodericus die Becker verkocht door Johannes van den 

Audenhuze. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Jacobus Loze filius quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis 

Loze prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum hereditariam 

paccionem unius modii siliginis venditam Theoderico die Becker a Johanne 

van den Audenhuze prout in litteris et alter cessit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 07 do 28-07-1390. 

Henricus zvw Johannes van Uden beloofde aan Johannes Boegart Bollen soen 16 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden promisit Johanni Boegart Bollen 

soen XVI gulden XXX communes placken pro (dg: s) quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 08 do 28-07-1390. 

Henricus Paeuweeter verklaarde dat zijn vader Henricus van der Woert hem 

alle goederen geleverd heeft, die voornoemde Henricus van der Woert beloofd 

had aan zijn voornoemde zoon Henricus en diens vrouw Heijlwigis dv 

Theodericus van Rode. 

 

Henricus Paeuweeter palam recognovit sibi per (dg: G) Henricum van der 

Woert suum patrem sore satisfactum ab omnibus #bonis# que dictus Henricus 

van der Woert promisit primodicto Henrico suo filio cum Heijlwige sua 

(dg: filia su) uxore filia (dg: quondam) Theoderici de Rode nomine dotis 

a quocumque tempore usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes 

Penu et W datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 09 do 28-07-1390. 

Henricus Paeuweeter verklaarde met zijn vrouw Heijlwigis dv Theodericus van 

Rode ontvangen te hebben van zijn vader Henricus van der Woerdt, in plaats 

van erfgoed, 100 Gelderse gulden en beloofde dit geld in te brengen bij de 

deling van de goederen, die voornoemde Henricus van der Woerdt en zijn 

vrouw Heijlwigis zullen nalaten. 

 

Henricus Paeuweeter palam recognovit se recepisse a Henrico van der 

Woerdt suo patre cum Heijlwige uxore primodicti Henrici filia Theoderici 

de Rode nomine dotis tamquam hereditates et loco hereditatis centum Gelre 
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gulden et promisit super omnia dicto Henrico van der Woerdt (dg: si) ad 

opus aliorum heredum dicti Henrici van der Woerdt si ipse Henricus 

primodictus #seu sui heredes# ad divisionem faciendam de bonis que dictus 

Henricus van der Woerdt et Heijlwigis eius uxor in sua morte post se 

relinquent venire voluerit et dicta bona condividere extunc primodictus 

Henricus aut sui heredes ad huiusmodi divisionem reimportabunt centum 

Gelre gulden seu valorem ante ad huiusmodi divisionem venire poterint et 

dicta bona condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 10 do 28-07-1390. 

Johannes Vake zvw Walterus Grove voller droeg over aan Johannes van 

Helvoert kramer een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 kamers met 

ondergrond in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tegenover het woonhuis 

van wijlen Henricus van Tricht, tussen erfgoed van Reijnerus van Tricht 

enerzijds en erfgoed van Petrus van Herke anderzijds, welke cijns aan 

vornoemde wijlen Walterus Grove was verkocht door Henricus Moelner zvw 

Henricus Moelner timmerman. 

 

(dg: W) Johannes Vake filius quondam Walteri Grove fullonis hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex duabus cameris cum earum fundis sitis in Busco ad 

vicum dictum (dg: Be. de) Buerde in opposito (dg: do) habitationis domus 

quondam Henrici de Tricht inter hereditatem Reijneri de (dg: .) Tricht ex 

uno et inter hereditatem Petri de Herke ex alio (dg: prout in litteris) 

venditum dicto quondam (dg: Johanni) Waltero Grove ab Henrico Moelner 

filio quondam Henrici Moelner (dg: p-) carpentario prout in litteris #et 

quem ad se spectare dicebat# supportavit Johanni de Helvoert institori 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex 

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

dicti quondam Walteri deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 11 do 28-07-1390. 

Johannes zv Henricus van Heilvoert molenaar verkocht aan zijn broer 

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

ouders. 

 

Johannes (dg: de) filius Henrici de Heilvoert multoris omnia et singula 

bona sibi de morte suorum parentum successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit Henrico (dg: de Hel) 

suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 12 do 28-07-1390. 

Henricus die Hammeker beloofde aan Lambertus Campen 40½ Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Henricus die Hammeker promisit (dg: Goeswino Kan) Lamberto Campen XL et 

dimidium Gelre gulden seu valorem ad (dg: na) Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 13 do 28-07-1390. 

Arnoldus Avemari beloofde aan Goedeldis dvw Walterus Groeve 132 Gelderse 

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

 

Arnoldus Avemari promisit Goedeldi filie quondam Walteri Groeve centum et 

XXXII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 14 do 28-07-1390. 

Arnoldus Nollen van Hees beloofde aan Ywanus Stierken, tbv de vrouwe van 
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Werthusen, 9 zester rogge, Bossche maat, vandaag over 15 dagen, en 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

leveren. 

 

Arnoldus Nollen van Hees promisit Ywano Stierken (dg: unum modium s et 

unam se) #ad opus domine de Werthusen# novem sextaria siliginis mensure 

de Busco (dg: ad) a data presentium ultra quindenam et unum modium 

siliginis dicte mensure in festo Remigii proxime futuro persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 15 do 28-07-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 212, inv.nr.3358, 28-07-1390. 

Henricus Boertman zvw Henricus Boertman van Vechel verkocht aan Johannes 

van de Kloot een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd gnd de Rennenbeemd, in 

Veghel, naast de plaats gnd Abroek, tussen Johannes zvw Godefridus van Erpe 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk land gnd Rullenstuk, in 

Veghel, tussen Walterus van den Rullen enerzijds en wijlen Johannes die 

Doncker anderzijds, reeds belast met een kwart wijn aan de kerk van Veghel, 

(3) een stuk land gnd die Schild, in Veghel, voor de plaats gnd Tillaar, 

tussen kinderen gnd Truden Kijnderen enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Henricus Boertman #filius quondam Henrici Boertman de Vechel# hereditarie 

vendidit Johanni de Globo hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam prato dicto den Rennenbeemt sito in parochia de 

Vechel (dg: inter hereditatem) iuxta locum dictum Abroec inter 

hereditatem Johannis filii quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter 

communitatem ex alio item ex pecia terre (dg: sita in dicta parochia) 

dicta die Rullenstuc (dg: inter) sita in dicta parochia inter hereditatem 

Walteri van den Rullen ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum A) 

quondam Johannis die Doncker ex alio item ex pecia terre dicta die Scilt! 

sita in dicta parochia ante locum dictum Tillaer inter hereditatem 

liberorum (dg: quond Ger) #dictorum# Truden (dg: soen) kijnderen ex uno 

et inter communem plateam ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepta (dg: q) una quarta vini (dg: 

ex) ecclesie de Vechel ex dicta pecia terre Rullenstuc vocata solvenda et 

(dg: solve) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279r 16 do 28-07-1390. 

Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 09 f. 279v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1390. 

 

BP 1178 f 279v 01 do 28-07-1390. 

Godestodis Sceijnckel en Ghibo Sceijnckel beloofden aan Johannes Carnau 

241½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) 

te betalen. 

 

Godestodis Sceijnckel et Ghibo Sceijnckel promiserunt Johanni Carnau CC 

et XLI et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Goess datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 279v 02 do 28-07-1390. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel en Godefridus Sceijnckel beloofden aan 

Jacobus van Kessel 55½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 
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Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel et Godefridus 

Sceijnckel promiserunt Jacobo de Kessel LV et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 279v 03 do 28-07-1390. 

Destijds had Willelmus Hondertmarc gerechtelijk verworven van Rodolphus 

Roesmont alle goederen van Aleijdis Posteels en een huis en erf, waarin 

Raso wisselaar tegenwoordig woont, gelegen in Den Bosch, naast de poort van 

het klooster van de Minderbroeders. Thans droeg voornoemde Willelmus 

Hondertmarc over aan Jacobus Donnecop zvw Godefridus Donnecops zijn deel in 

een kamer met ondergrond, gelegen in Den Bosch, aan de Markt naast het 

klooster van de Minderbroeders, tussen een kamer van Danijel Roesmont 

enerzijds en een kamer die behoort aan Johannes die Joede anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus (dg: Hondertmerck) Hondertmarc 

omnia bona Aleijdis Posteels atque domum et aream in qua Raso campsor ad 

presens moratur sitam in Busco (dg: sitam) iuxta portam conventus fratrum 

minorum erga Rodolphum (dg: -s) Roesmont per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus Hondertmarc totam 

partem et omne sibi competentes vigore dicte emptionis (dg: supportavit) 

in quadam camera cum suo fundo sita in Busco (dg: iuxta convent) ad forum 

iuxta conventum fratrum minorum inter cameram Danijelis Roesmont ex uno 

et inter (dg: h) cameram spectantem ad Johannem die Joede ex alio latere 

supportavit Jacobo Donnecop #filio quondam Godefridi Donnecops# cum 

litteris et jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 04 do 28-07-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan mr Hondertmercke een lijfrente van 5 

Brabantse dobbel of de waarde, op het leven van voornoemde mr Willelmus met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum magistro Hondertmercke vitalem pensionem (dg: sex) quinque 

Brabant (dg: seu) dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam dicti 

magistri Willelmi et non ultra nativitatis Johannis ex omnibus et 

singulis suis bonis habitis et habendis quocumque sitis ut dicebat cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 05 do 28-07-1390. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan hr Johannes van Orthen priester, tbv hr 

Henricus van Berkel en Gerardus van Berkel, 9 Brabantse dobbel of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis (do 02-02-1391) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

Gerardus Roelen soen promisit domino Johanni de Orthen presbitro ad opus 

domini (dg: Johannis) #Henrici# de Berkel et (dg: ad opus) Gerardi de 

Berkel seu alterius eorum novem Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) 

mediatim purificationis et mediatim pasce proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 06 do 28-07-1390. 

Godefridus van Rode beloofde aan Everardus Buc voller 30 Gelderse gulden of 

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

 

Godefridus de Rode promisit Everardo Buc fulloni XXX Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 279v 07 do 28-07-1390. 

Arnoldus van den Hoeve ev Aleijdis dvw Godefridus Stoeps soen van Woencel 

en Walterus Stoep zvw voornoemde Godefridus Stoeps droegen over aan 

Willelmus van Oude een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, die 

wijlen voornoemde Godefridus Stoeps soen met Lichtmis beurt, gaande uit 

erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Godefridus gekomen waren na 

overlijden van zijn tante Agnes ev Henricus gnd Kisten, in Nuenen, welke 

erfgoederen Walterus gnd Arnts soen van Nuenrebeke voor voornoemde pacht 

verkregen had van wijlen voornoemde Godefridus Stoeps soen. 

 

Arnoldus van den Hoeve maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Godefridi Stoeps #soen de Woencel# et Walterus Stoep filius 

dicti quondam Godefridi Stoeps hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de (dg: de) Nuenen quam dictus quondam Godefridus 

Stoeps soen solvendam habuit annuatim et hereditarie purificationis ex 

hereditatibus que dicto #quondam# Godefrido de morte quondam Agnetis 

uxoris Henrici dicti Kisten eius matertere successione fuerant advolute 

et advenerunt et ex attinentiis earundem hereditatum sitarum in parochia 

de Nuenen et quas hereditates cum suis attinentiis Walterus dictus Arnts 

soen de Nuenrebeke erga dictum quondam (dg: Walt) Godefridum Stoeps soen 

ad pactum acquisiverat #pro dicta paccione# ut dicebant (dg: 

supportaverunt vendiderunt) supportaverunt (dg: vendiderunt) Willelmo de 

Oude promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorundem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 08 do 28-07-1390. 

Elizabeth dvw Arnoldus de Westvalen droeg over aan Metta Vilt dvw Henricus 

Vilt een b-erfcijns van 10 pond, een oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, uit een b-erfcijns van 32 pond voornoemd geld, welke cijns 

van 32 pond voornoemd geld hr Willelmus van Bucstel ridder zvw hr Henricus 

van Bucstel ridder met Sint-Martinus beurde, gaande uit bunders land gnd 

die Weijeboenre, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemder Woud, tussen de gemeint 

van Sint-Oedenrode in het oosten en de gemeint van Oirschot in het westen, 

strekkend met een eind aan de gemeint van Liemde, welke cijns van 10 pond 

voornoemd geld zij verworven had van Johannes gnd Jans soen van Hees szv 

Willelmus gnd Mijnnemeer. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi de Westvalen cum tutore hereditarium 

censum decem librarum (dg: l) grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris de (dg: de) hereditario censu (dg: XXX d) 

triginta duarum librarum dicte monete quem censum triginta duarum 

librarum dicte monete dominus Willelmus de Bucstel miles filius quondam 

domini Henrici de Bucstel militis solvendum habuit hereditarie Martini 

hyemalis ex bonariis terre dictis die Weijeboenre sitis in (dg: L) 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemder Waut inter communitatem de 

Rode sancte Ode versus oriens ex uno et inter communitatem de Oerscot 

versus occidens ex alio tendentibus cum uno fine ad communitatem de 

Lijemde quem censum X librarum dicte monete erga Johannem dictum Jans 

soen de Hees generum Willelmi dicti Mijnnemeer acquisiverat prout in 

litteris supportavit Mette Vilt filie quondam Henrici (dg: Vilt) Vilt cum 

(dg: s) litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam servare) cum 

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

supra. 

 

BP 1178 f 279v 09 do 28-07-1390. 

Willelmus van Cleve gaf uit aan Everardus van den Laerscot een hofstad in 

Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van broeder Johannes 

Dargartmeker enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus anderzijds, vóór 

21 voet breed, en overal elders ter breedte van 1/3 deel van het gehele 
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erfgoed van voornoemde Willelmus, aldaar gelegen, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor 8 penning oude cijns aan de hertog, en thans voor 

een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. 

 

Willelmus de (dg: .) Cleve quoddam domistadium situm in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem fratris (dg: Dar) Johannis Dargartmeker ex 

uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio et quod domistadium 

primodictum continet ante viginti unam pedatas in latitudine (dg: et 

retro pro) alibi ubique terciam partem (dg: dicti Willelmi ibidem sitis 

...) in latitudine de integra hereditate dicti Willelmi ibidem sita prout 

ibidem est situm #et limitata# ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Everardo (dg: d) van den Laerscot ab eodem hereditarie possidendum pro 

octo denariis antiqui census domino duci exinde solvendis dandis et pro 

hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim (dg: Jo) Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 10 do 28-07-1390. 

Johannes van Brolijo en zijn zoon Johannes beloofden aan Ghibo Kesselman de 

jongere 246 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Johannes de Brolijo #et# Johannes filius eius promiserunt (dg: Gh Jaco) 

Ghiboni Kesselman juniori ducentos et quadraginta sex (dg: Ho) Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 279v 11 vr 29-07-1390. 

Emondus van Zoelen beloofde aan Stamelart van de Kelder 38 Franse franken 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Emondus de Zoelen promisit Sta de Penu XXXVIII francken monete Francie ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Ws et Goess datum sexta post Jacobi 

scabini dixerunt. 

 

BP 1178 f 279v 12 vr 29-07-1390. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 84, 29-07-1390. 

Jacobus van Hedel droeg over aan Arnoldus zv Volcwinus van Amersfoert een 

erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een 

hofstad in Maren, ter plaatse gnd Gewanden, en uit 9 roeden maasdijk 

aldaar, aan voornoemde Jacobus overgedragen door zijn zoon Arnoldus Vos. 

 

Jacobus de Hedel hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex domistadio sito in parochia de Maren in loco dicto 

Ghewanden atque ex novem virgatis (dg: ...) aggeris Mose sitis ibidem 

supportatum dicto Jacobo ab Arnoldo Vos suo filio prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio Volcwini de Amersfoert cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 279v 13 vr 29-07-1390. 

Theodericus zv Ghisbertus van der Reijndonc beloofde aan Lambertus Campen 

63 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Theodericus filius Ghisberti van der Reijndonc promisit Lamberto Campen 

LXIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 
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1178 mf8 C 10 f. 280. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1390. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 30-07-1390. 

 

BP 1178 f 280r 01 vr 29-07-1390. 

Johannes van Haren zv Johannes van Haren van Hijntham verkocht aan Arnoldus 

zv Arnoldus van der Drieborch een n-erfcijns van 3 ?pond geld?, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit (1) een hofstad en aangelegen tuin, in Hintham, 

tussen Petrus Bever enerzijds en kinderen gnd Godevaerts Kijnderen 

anderzijds, strekkend tot aan Johannes van Kessel, (2) een tuin gnd Hophof, 

aldaar, tussen Adam schoenmaker enerzijds en Theodericus van Engelant en 

zijn broers anderzijds, (3) een zesterzaad land aldaar, ter plaatse gnd 

Cavenrot, beiderzijds tussen de gemene weg, met een eind strekkend aan 

eertijds wijlen Marcelius Wamboesticker, reeds belast met de hertogencijns, 

20 schelling en 2 zester rogge. 

 

Johannes de Haren filius Johannis de Haren de Hijntham hereditarie 

vendidit Arnoldo filio Arnoldi van der Drieborch hereditarium censum 

trium [l]b? [?monete] solvendum hereditarie Johannis ex domistadio (dg: 

et orto ipsi adiacente) #et orto ipsi adiacente# sitis in Hijntham inter 

hereditatem Petri Bever ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

[Gode]vaerts Kijnderen ex alio tendentibus ad hereditatem Johannis de 

Kessel (dg: ut dicebat promittens) atque ex orto dicto Hophof sito ibidem 

inter hereditatem Ade sutoris ex uno et hereditatem Theoderici de 

Engelant et eius fratrum ex alio atque ex sextariata terre sita ibidem in 

loco dicto Cavenrot inter communem platheam ex utroque latere tendente 

cum uno fine ad hereditatem que fuerat quondam Marcelii Wamboesticker ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu ducis et XXti solidis et duobus sextariis siliginis inde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Willelmus et Jorden datum sexta post 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 280r 02 vr 29-07-1390. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden beloofde aan Jacobus zv Ghibo Kesselman 90 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden #promisit# Jacobo filio Ghibonis 

Kesselman nonaginta Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 280r 03 vr 29-07-1390. 

Johannes van der Hoven beloofde aan Godefridus Sceijnckel 100 gulden na 

maning te betalen. 

 

Johannes van der Hoven promisit Godefrido Sceijnckel (dg: C g) centum 

gulden (dg: ad pasca proxime) ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 280r 04 vr 29-07-1390. 

Elijas zvw Johannes van Acht verkocht aan Rodolphus gnd Roef Bornkoet, tbv 

hem en Ghibo zvw Henricus Belen soen 1/9 deel in een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Stripe, ter plaatse gnd Welpscoet, beiderzijds 

tussen wijlen Johannes van Acht, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

welk 1/9 deel aan hem gekomen was na overlijden van Arnoldus van Welpscoet, 

belast met de grondcijns en 1/9 deel van 1 zester rogge. 

 

Elijas filius quondam Johannis de Acht nonam partem ad se spectantem in 

domo orto et pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia de Stripe ad 

locum dictum Welpscoet inter hereditatem quondam Johannis de Acht ex 

utroque latere tendentibus cum uno fine ad communem platheam quam sibi de 
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morte quondam Arnoldi de Welpscoet successione hereditarie advolutam esse 

dicebat scilicet dividendo in novem partes equales unam de hiis 

hereditarie vendidit Rodolpho dicto Roef (dg: Bo) Bornkoet #ad opu sui et 

ad opus# et Ghibonis filii quondam Henrici (dg: Be) Belen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et nona 

parte unius sextarii siliginis inde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280r 05 vr 29-07-1390. 

Rodolphus van Duer zvw Rodolphus van Duer verkocht aan Margareta wv Elijas 

van Rode een n-erfcijns van 4 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 Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Hadewigen brouwer enerzijds 

en erfgoed van Egidius Hezeken anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 11 pond voornoemd geld. 

 

Rodolphus de Duer filius quondam Rodolphi de Duer hereditarie vendidit 

Margarete relicte quondam Elije de Rode hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Henrici Hadewigen braxatoris ex uno et hereditatem Egidii 

Hezeken ex alio ut dicebat #et ex eius attinentiis cum medietate ....... 
?in ?qua consistet# promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu undecim librarum dicte monete 

prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280r 06 vr 29-07-1390. 

Henricus Wever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wever prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 280r 07 vr 29-07-1390. 

Rodolphus van Duer zvw Rodolphus van Duer bakker droeg over aan Henricus 

Weijer een b-erfcijns57 van 10 schelling, een oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Poeldonc enerzijds 

en erfgoed van wijlen Albertus Loze anderzijds, en uit een erfgoed, 

behorend bij dit huis en erf, zowel voor als achter gelegen, en uit de 

gebouwen op dit erfgoed, welke cijns mr Johannes Basijn chirurgijn gekocht 

had van Luca svw Johannes zv Lucas schrijnmaker, en welke cijns aan 

eerstgenoemde Rodolphus ten deel was gevallen na deling met zijn broer 

Johannes Basijn van de goederen die waren van voornoemde wijlen mr Johannes 

Basijn. 

 

Rodolphus de Duer filius quondam Rodolphi de Duer (dg: hereditarium ce) 

pistoris hereditarium censum decem solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in (dg: hiis computato) 

dicto censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

anno quolibet integraliter in festo nativitatis Domini de domo et area 

sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam (dg: Alberti Loze) 

Arnoldi Poeldonc et inter hereditatem quondam Alberti Loze et de tota 

hereditate ad dictum domum et aream spectante tam ante quam retro sita et 

de edificiis in eadem hereditate consistentibus quem censum predictum 

magister Johannes Basijn cirrurgicus erga Lucam sororem quondam Johannis 

filii Luce scriniparii emendo acquisiverat prout in litteris et qui 

census primodicto Rodolpho mediante quadam divisione habita inter ipsum 

et Johannem Basijn eius fratrem prius habitam de bonis que fuerant dicti 

quondam magistri Johannis Basijn (dg: ces) cum quibuscumque aliis bonis 

cessit in partem prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

                         
57 Zie → BP 1181 p 145r 07 do 11-07-1398, overdracht van de cijns. 
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Henrico Weijer supportavit cum primodictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam magistri 

Johannis Basijn et quorumcumque suorum heredum deponere. Testes Willelmus 

et Jorden datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 280r 08 vr 29-07-1390. 

Willelmus Cuelen zvw Willelmus gnd Cuelen droeg over aan Cristianus gnd 

Hermans soen en Henricus gnd Coninc van Nuenen 1/3 deel van een beemd gnd 

die Sceve Rijt, in Nuenen, tussen kinderen gnd van Hezerscoer enerzijds en 

de gemeint aldaar anderzijds, welke beemd voornoemde Willelmus Cuelen, 

Cristianus en Henricus verkregen hadden van Henricus Dicbier zvw Johannes 

Dicbier heer van Mierle voor een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 

Nuenen, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Willelmus (dg: Cuel) Cuelen filius quondam Willelmi dicti Cuelen terciam 

partem ad se spectantem cuiusdam prati dicti die Sceve Rijt siti in 

parochia de Nuenen inter hereditatem (dg: dicti) liberorum dictorum de 

Hezerscoer ex uno et inter communitatem ibidem ex alio quod pratum dictus 

Willelmus Cuelen Cristianus dictus Hermans soen et Henricus dictus Coninc 

de Nuenen erga Henricum Dicbier filium quondam Johannis Dicbier dominum 

de Mierle pro hereditaria paccione (dg: sed) sedecim lopinorum siliginis 

mensure de Nuenen ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit dictis Cristiano et Henrico cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Penu et Spanct datum ut supra. 

 

BP 1178 f 280r 09 vr 29-07-1390. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 280r 10 vr 29-07-1390. 

Theodericus van der Zidewijnde zvw Johannes van Zidewijnden zv Johannes 

Ogen soen verklaarde dat Amelius Specier alle achterstallige termijnen 

heeft voldaan58,59,60, die Elizabeth sv voornoemde Amelius van 2 jaar 

ontbraken, van een lijfrente, die voornoemde Amelius moet betalen aan 

voornoemde Elizabeth op haar leven. 

 

Theodericus van der Zidewijnde filius (dg: Jo) quondam Johannis de 

Zidewijnden filii Johannis Ogen soen palam recognovit (dg: sibi se 

recepisse a sibi) #sibi per Amelium Specier# fore satisfactum de 

arrestadiis dictis afterstelle deficientibus Elizabeth sorori dicti 

Amelii (dg: deficientibus) de duobus annis proxime preteritis occacione 

vitalis pensionis quam dictus Amelius dicte Elizabeth sue sorori solvere 

tenetur ad vitam eiusdem Elizabeth ut dicebat et promisit super omnia 

habita et habenda dictum Amelium a dictis arrestadiis indempnem servare. 

Testes datum surpa. 

 

BP 1178 f 280r 11 vr 29-07-1390. 

Jacobus Stevens droeg over aan mr Wolphardus van Ghiessen een b-erfcijns 

van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 1/3 deel van een kamp, gnd de Rampoel, 4 morgen 2 

hont groot, in Meerwijk, tussen wijlen Ghibo Herinc enerzijds en een gemene 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 004r 03 ma 20-10-1382, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
59 Zie ← BP 1177 f 199r 07 za 08-07-1385, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 schilden, geld van Brugge. 
60 Zie ← BP 1178 f 128r 04 vr 03-12-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 Antwerpse schilden. 
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weg anderzijds, (2) een kamp, in Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds 

en erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, welke cijns 

aan hem was verkocht door Johannes gnd Luwe zv Willelmus. 

 

Jacobus Stevens hereditarium censum duorum aude scilde seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

tercia parte cuiusdam campi dicti den Rampoel quatuor iugera et duo hont 

continentis siti in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Ghibonis 

#quondam# Herinc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio atque ex quodam campo sito in parochia de Roesmalen inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 

alio venditum sibi a Johanne dicto Luwe filio Willelmi prout in litteris 

supportavit magistro Wolphardo de Ghiessen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte (dg: sui) ex (dg: sui) 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280r 12 za 30-07-1390. 

Johannes zv Theodericus van Gherwen plaatste zich met zijn voornoemde vader 

Theodericus, voor 2 jaar, in het huis, de leefgemeenschap en kosten van 

voornoemde Theodericus, per jaar voor 20 gulden, met Sint-Jacobus te 

betalen. Voornoemde Theodericus accepteerde deze plaatsing. 

 

Johannes filius Theoderici de Gherwen locavit se cum dicto Theoderico suo 

(dg: fratre) patre ad spacium duorum annorum in domo convi[ctu] et 

expensis dicti Theoderici ?tenendi anno quolibet dictorum duorum annorum 

pro XX (dg: flo) gulden #in festo Jacobi dandis# et Theodericus predictus 

acceptavit huiusmodi locacionem. Testes Goess et Jorden datum sabbato 

post Jacobi. 

 

BP 1178 f 280r 13 za 30-07-1390. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct droeg over aan Arnoldus 

Groetart zvw Lambertus van Enghelant 90 Hollandse gulden, aan hem beloofd 

door Wellinus Wellens soen van Acht en Ghisbertus zv Ghisbertus van den 

Eijnde van Eijndoven. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct nonaginta aureos 

florenos communiter gulden vocatos monte Hollandie promissos sibi a 

Wellino Wellens soen de Acht et Ghisberto filio Ghisberti van den Eijnde 

de Eijndoven prout in litteris supportavit Arnoldo Groetart filio quondam 

Lamberti de Enghelant cum [litteris et jure]. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280r 14 za 30-07-1390. 

Margriet Bliecs tegen Laurencius. 

 

Margriet Bliecs contra Laurencium. 

 

1178 mf8 C 11 f. 280v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1390. 

 Dominica post Bartholomei: zondag 28-08-1390. 

 in conversione Pauli: woensdag 25-01-1391. 

 

BP 1178 f 280v 01 do 04-08-1390. 

Bartholomeus gnd Meus Stinen soen van der Horst droeg over aan Johannes zv 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen (1) een stuk land, gnd die Boechouts 

Akker, in Asten, tussen Johannes van de Kelder enerzijds en {hier staan 

twee puntjes} gnd Ysbout Bollen soen anderzijds, (2) een beemd, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes van de Kelder enerzijds en Willelmus van Roesven 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemd stuk land gnd Boechouts Akker tot aan 

Hanna gnd van Halle, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen. Met oogsten en achterstallige 
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termijnen. 

 

[Bartho]lomeus dictus Meus Stinen soen van der Horst quandam peciam terre 

dictam (dg: com) die Boechouts Acker sitam in parochia de Asten inter 

hereditatem Johannis de Penu et inter hereditatem {hier staan twee 

puntjes} dicti Ysbout Bollen soen et pratum ibidem (dg: situm) inter 

hereditatem dicti Johannis de Penu et inter hereditatem Willelmi de (dg: 

Ros) Roesven situm tendens de dicta pecia terre Boechouts Acker nuncupata 

ad hereditatem Hanne dicte de Halle vendita! sibi a Theoderico filio 

quondam Johannis de Gherwen per judicem (dg: ...) prout in litteris 

supportavit Johanni filio dicti Theoderici filii quondam Johannis de 

Gherwen #cum fructibus et arrastagiis deficientibus# cum litteris 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: 

Scilder et Jordus datum in festo Petri ad vincula). Testes Penu et 

Scilder datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 280v 02 do 04-08-1390. 

Voornoemde Bartholomeus gnd Meus Stinen soen van der Horst droeg over aan 

Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen alle goederen van Johannes 

van den Kerchove, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Theodericus 

zvw Johannes van Gherwen. Met oogsten en achterstallige termijnen. 

 

Dictus Bartholomeus omnia bona Johannis van den Kerchove vendita sibi a 

Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen per judicem prout in 

litteris supportavit Johanni filio dicti Theoderici filii quondam 

Johannis de Gherwen cum litteris et jure #cum fructibus et arrastagiis 

deficientibus# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes datum supra). Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 280v 03 zo 28-08-1390. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Theodericus zvw 

Gerardus van Leemputten (1) een huis en schop, met ondergronden en 

toebehoren en een tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoed gnd een uitfanc, aan eerstgenoemde Gerardus 

behorend, anderzijds, (2) een tuin aldaar, voor voornoemd huis, tussen een 

gemene weg enerzijds en een beemd gnd dat Eusel van eerstgenoemde Gerardus 

anderzijds, (3) de helft van een stuk land, gnd die Kwade Brake, aldaar, 

tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde beemd gnd dat Eusel 

anderzijds, de weten de helft richting voornoemd huis, met wegen; de 

uitgifte geschiedde voor 2 oude groten tournoois en 3 cijnshoenderen aan de 

heer van Boxtel, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Degenen die erfgoederen hebben 

verworven van Metta van Berze en haar kinderen hebben hierover recht van 

weg. Eerstgenoemde Gerardus en degenen die van hem erfgoederen hebben 

verworven, achter voornoemde goederen gelegen, en anderen hebben hierover 

recht van weg. 

 

Gerardus de Berze filius quondam (dg: Johannis) Gerardi de Berze domum 

(dg: cum suo fundo) et domunculam dictam scoppe cum suis fundis (dg: et 

attin) et attinentias et ortum sitos in parochia de Bucstel in loco dicto 

Onrode inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dictam (dg: uten) een uijtfanc ad (dg: di) primodictum 

Gerardum spectantem ex alio prout ibidem situm est atque ortum situm 

ibidem ante dictam domum inter communem plateam ex uno et inter (dg: 

hereditatem) pratum dictum dat Eeusel (dg: dicti) primodicti Gerardi ex 

alio item medietatem pecie terre dicte die Quade Brake site ibidem inter 

communem plateam ex uno et inter dictum pratum dat Eeusel vocatum (dg: ad 

primodictum Gerardum spectans) ex alio #scilicet illam medietatem que 

sita versus dictam domum dividendo per ?fines# (dg: dedit ad .) simul cum 

(dg: v) omnibus viis per premissa de jure transeuntibus et tendentibus ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico filio quondam Gerardi 
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de Leemputten ab eodem hereditarie possidendos anno quolibet hereditarie 

pro (dg: III) duobus grossis Turonensibus antiquis et pro tribus pullis 

censualibus domino de Bucstel exinde solvendis dandis et solvendis atque 

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 alter repromisit (dg: tali c) 

[sal]vis unicuique persone que hereditates erga Mettam de Berze et eius 

liberos acquisierunt (dg: et unu) que vias habet in premissis suis viis 

et (dg: unicuique) primodicto Gerardo et unicuique persone que 

hereditates sitas retro premissa erga primodictum Gerardum acquisierunt 

vel acquirent #et unicuique alteri persone vias de jure habenti in 

premissis# suis viis in premissis scilicet commode veniendi et pergendi 

per premissa ad (dg: dictam) suas hereditates ibidem retro (dg: dictam) 

premissa sitas ad minus dampnum. Testes Gerardus et Goess datum dominica 

post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 280v 04 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Gerardus 31¼ Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Gerardo XXXI Hollant gulden et quartam 

partem unius Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280v 05 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Arnoldus 

zvw Arnoldus Coppelman, Mathijas van Over die Aa, Henricus Moelnere zv 

Johannes en Johannes Mathijs soen (1) een beemd gnd dat Eusel en 3 strepen 

land in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen erfgoed gnd die Kwade Braak 

enerzijds en kvw Johannes gnd Jorijs soen anderzijds, (2) een stuk beemd, 

gelegen op het einde van voornoemde beemd, richting het westen, (3) een 

stuk beemd gnd die Heze Beemd en 2 aangelegen stukjes land gnd dat 

Haverland aldaar, tussen Willelmus Mijnnemere en Gerardus Duusborch 

enerzijds en Willelmus van Leemputten anderzijds, met een eind strekkend 

aan kvw Johannes van Doerne, (4) 2 stukken land aldaar, tussen erfgoed van 

de heer van Boxtel en Willelmus Mijnnemere enerzijds en Metta van Berze 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 oude groten tournoois, ½ varken 

gnd “meij verken” aan de heer van Boxtel, en thans voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Degenen 

die hierachter gelegen erfgoederen verworven hebben van Metta van Berze en 

haar kinderen, en een aantal andere personen hebben hierover recht van weg. 

 

Et erunt quinque littere. 

Nota. Solverunt dicti 4or scilicet Mathias tenetur III solidos. 

Primodictus Gerardus pratum dictum dat Eeusel (dg: et tres pecias terre) 

tres (dg: pecias terre) strepas terre (dg: sibi coadiacentes) sitas in 

parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem dictam die 

Quade Brake ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Jorijs soen ex alio atque peciam prati sitam ad finem dicti prati versus 

occidens occidens item peciam prati dictam die Heze (dg: beemt) Beemt et 

(dg: p) duas particulas terre dictas dat Haverlant sibi coadiacentes 

sitas ibidem (dg: sit) inter hereditatem Willelmi Mijnnemere et Gerardi 

Duusborch ex uno et inter hereditatem Willelmi de Leemputten ex alio 

tendentes cum uno (dg: ad here) fine ad hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Doerne item duas pecias terre sitas ibidem inter hereditatem 

domini de Bucstel et Willelmi Mijnnemere ex uno et inter hereditatem 

Mette de Berze ex alio #prout ibidem site sunt# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo filio quondam Arnoldi Coppelman #Mathije 

van den Over die Aa Henrico Moelnere filio Johannis et Johanni Mathijs 

soen# ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: d) quatuor grossis 

Turonensibus antiquis et pro dimidio porco dicto meij verken domino de 
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Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: alter) #alii# repromisit 

#indivisi# salvis tamen quibuscumque (dg: qu) personis (dg: que here) 

suis viis que hereditates ibidem retro dictas hereditates sitas erga 

Mettam de Berze et eius liberos acquisierunt et unicuique alteri persone 

suis viis que (dg: jus) vias de jure habent (dg: ha) in premissis et (dg: 

per) per premissa. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280v 06 zo 28-08-1390. 

Voornoemde vier beloofden aan voornoemde Gerardus 50 Hollandse gulden of de 

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

 

(dg: Dictus Arnoldus) #dicti quatuor# promisit dicto Gerardo (dg: L.. 

Hollant gulden et unam quartam partem) L Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 280v 07 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Arnoldus 

zv Willelmus Mijnnemere ¼ deel minus 1/3 deel hierin dat behoort aan 

Arnoldus Coppelman (resteert dus 2/12 = 1/6 deel) van een beemd in Boxtel, 

ter plaatse gnd Kasteren, ter plaatse gnd Rubeemd, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en Johannes die Vorster, Johannes van der Laerscot, 

Zebertus van Collenberch en kv Fissia van den Berge en de hunnen 

anderzijds, welk 1/6 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander deel van 

voornoemde beemd; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot en 2 penning 

grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Gerardus unam quartam (verbeterd uit: quintam) partem ad se 

spectantem minus una tercia parte (dg: unius h dicte quinte parte) 

spectante ad Arnoldum Coppelman spectante in dicta quarta parte cuiusdam 

prati siti in parochia de Bucstel in loco dicto Casteren in loco dicto 

Rubeemt inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Vorster Johannis van der Laerscot Zeberti de Collenberch et 

liberorum Fissie van den Berge et suorum consortum ex alio et que quarta 

pars minus tercia parte eiusdem quarte partis annuatim dividitur contra 

aliam partem dicti prati ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Arnoldo filio Willelmi Mijnnemere ab eodem hereditarie possidendam 

hereditarie pro duobus aude groet et II denariis census (dg: exinde solv) 

domino fundi exinde solvendis !solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione decem lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1178 f 280v 08 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Gerardus {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 280v 09 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Henricus 

zvw Johannes gnd Moelner de helft in een beemd, gnd die Gemein Buut, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Willelmus Mijnnemere, Willelmus die 

Wit, Baudewinus zv Henricus Lemkens soen en kvw Henricus Rode enerzijds en 

Willelmus Mijnnemere en Willelmus van Leemputten anderzijds, met de wegen 

die erover gaan; de uitgifte geschiedde voor 2 hoenderen (dg: aan het 

altaar van de H.Maria-Magdalena in Boxtel) die uit deze helft gaan en thans 

voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 
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Bosch te leveren. Degenen die van Metta van Berze en haar kinderen 

erfgoederen aldaar hebben verworven en andere mensen hebben recht van weg. 

 

Dictus Gerardus medietatem ad se spectantem in quodam prato dicto die 

Gemeijn Buut sito in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter 

hereditatem Willelmi Mijnnemere (dg: ex u) Willelmi die Wit Baudewini 

filii Henrici Lemkens soen et (dg: Baudew) liberorum (dg: He) quondam 

Henrici Rode ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere et Willelmi 

de Leemputten ex alio #simul cum viis ad premissa spectantibus et per 

premissa de jure transeuntibus# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Johannis dicti Moelner ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus pullis (dg: altari beate Marie 

Magdalene in Busctel et pro duobus) ex (dg: -in) dicta medietate 

solvendis dandis (dg: pro) et pro hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi alio hereditarie purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit salvis personis que erga 

Mettam de Berze et eius liberos hereditates ibidem sitas acquisiverant 

(dg: ....) suis viis et unicuique altere persone suis viis in premissis 

que in premissis et per premissa vias habent de jure. Testes Gerardus et 

Goess datum dominica post (dg: p) Bartholomei. 

 

BP 1178 f 280v 10 wo 25-01-1391. 

Voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Johannes 

zvw Johannes Moerken en Theodericus van Leemputten een stuk land, die 

Brake, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen een gemene weg enerzijds 

en Gerardus Dusenborch anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2½ oude 

groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Een brief voor Gerardus. 

 

Et erit una littera pro Gerardo. 

Dictus Gerardus peciam terre dicta die Brake sitam in parochia de Bucstel 

in loco dicto Onrode inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Dusenborch ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio #quondam# Johannis Moerken et 

Theoderico de Leemputten ab eisdem hereditarie possidendam pro duobus et 

dimidio grossis antiquis domino fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et ?alteri 

repromiserunt indivisi. Testes Erpe et Uden datum in conversione Pauli. 

 

BP 1178 f 280v 11 wo 25-01-1391. 

Voornoemde Johannes en Theodericus beloofden aan voornoemde Gerardus 18¾ 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes (dg: promisit dicto Gerardo) et Theodericus promiserunt 

dicto Gerardo XIX Hollant gulden seu valorem minus una quarta parte unius 

Hollant gulden ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 C 12 f. 281. 

 Dominica post Bartholomei: zondag 28-08-1390. 

 in crastino Petri ad vincula: dinsdag 02-08-1390. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 03-08-1390. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1390. 

 

BP 1178 f 281r 01 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze gaf uit aan Albertus 

zvw Johannes van de Dijk een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, 

ter plaatse gnd op het Rullen, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en 
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Theodericus Put... en Mathijas van Vucht anderzijds, met een weg; de 

uitgifte geschiedde voor 2 oude groten grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dictus Gerardus peciam terre sitam in parochia de Bucstel #ad locum 

dictum Onrode# in loco dicto opt Rullen inter hereditatem Willelmi 

Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Theoderici Put.... [et] Mathije de 

Vucht ex alio #cum via ad hanc de jure spectante# dedit ad hereditariam 

paccionem Alberto filio quondam Johannis de Aggere ab eodem (dg: pro) 

hereditarie possidendam pro (dg: duod) duobus ... grossis antiquis domino 

fundi exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione X lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum) Gerardus et 

Goess datum dominica post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 281r 02 zo 28-08-1390. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Gerardus 18 9/16 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Albertus promisit dicto Gerardo XVIII et dimidium Hollant gulden 

et unam (dg: p) quartam partem unius quartam partem unius Hollant gulden 

seu [valorem] ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 281r 03 zo 28-08-1390. 

Henricus zvw Johannes Moelner beloofde aan voornoemde Gerardus 6¼ Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: f) quondam Johannis Moelner promisit dicto Gerardo 

sex (dg: Holl) Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 281r 04 di 02-08-1390. 

Ywanus gnd van Gravia zvw Otto Bilsman droeg over aan de secretaris een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 1 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeve, in een hoeve gnd dat Dordendeel, welke 

cijns aan hem was verkocht door Petrus zvw Everardus gnd Claes soen van 

Heze. 

 

Ywanus dictus de Gravia filius quondam Ottonis Bilsman hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie pasche ex uno jugero 

terre sito in loco dicto die Hoeven in manso dicto dat Dordendeel 

venditum sibi a Petro filio quondam (dg: Everaad) Everardi dicti Claes 

soen de Heze prout in litteris hereditarie supportavit mihi cum litteris 

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

Testes Penu et Scilder datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 281r 05 di 02-08-1390. 

(dg: Ghisbertus zvw Johannes van der Bruggen van Helvoert: alle). 

 

(dg: Ghisbertus v filius quondam Johannis van der Bruggen de Helvoert 

omnia et singula). 

 

BP 1178 f 281r 06 di 02-08-1390. 

Johannes Bloijs schoenmaker beloofde aan Johannes Bruijn alias gnd Stijlke 

50 Hollandse gulden, 32 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Johannes Bloijs sutor promisit Johanni Bruijn alias dicto Stijlke L 

Hollant gulden vel pro quolibet XXXII licht placken ad Remigii proxime 
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persolvendos. Testes Spanct et ?Gestel datum ut supra scabini ?dixerunt. 

 

BP 1178 f 281r 07 wo 03-08-1390. 

Godefridus nzvw Martinus gnd Loden soen verkocht aan Danijel nzvw Danijel 

die Crumme een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een beemd in Oirschot, 

naast de plaats gnd Bubbelaar enerzijds en Elizabeth Didden van der Notelen 

anderzijds, (2) 3 lopen roggeland in Oirschot ter plaatse gnd Straten, 

tussen Henricus Vos van Straten enerzijds en Henricus Loden soen 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Godefridus filius naturalis quondam Martini dicti Loden soen hereditarie 

vendidit Danijeli filio naturali quondam Danijelis die Crumme 

hereditariam paccionem XVIII lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Oerscot parochia de) 

Oerscot (dg: ad locum Straten tradendam) tradendam ex quodam prato (dg: 

dicto) sito in dicta parochia de Oerscot iuxta locum dictum Bubbelaer ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth Didden van der Notelen ex alio atque 

ex tribus lopinatis terre siliginee sitis dicta parochia ad locum dictum 

Straten inter hereditatem Henrici Vos de Straten ex uno et inter 

hereditatem Henrici Loden soen ex alio promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Spanct et Jordus datum quarta 

post post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 281r 08 wo 03-08-1390. 

Andreas zv Willelmus Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius Willelmi Andries soen prebuit et reportavit prebuit et 

reportavit. 

 

BP 1178 f 281r 09 wo 03-08-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd van Eijcke verkocht aan Johannes gnd Ghiben soen 

van Gheldorp een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, 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 in Den Bosch aan eerstgenoemde Johannes 

te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in de heerlijkheid Geldrop. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam (dg: Jo) Henrici dicti (dg: Hennenssoen) de 

Eijcke hereditarie vendidit Johanni dicti! Ghiben soen de Gheldorp 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: de) Busco 

solvendam hereditarie (dg: me) purificationis et in Busco tradendam de et 

ex hereditaria paccione quatuor modiorum et septem lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem quatuor modiorum (dg: s) et septem 

lopinorum siliginis dicte mensure Theodericus filius quondam Theoderici 

dicti des Joncheren soen de Gheldorp promisit se daturum et soluturum 

primodicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis hereditatibus primodicto Johanni de morte suorum 

quondam parentum successione advolutis quocumque locorum in dominio de 

Gheldorp consistentibus sive sitis prout in litteris quas vidimus 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 281r 10 wo 03-08-1390. 

Wiskinus zvw Theodericus gnd Neven droeg over aan Andreas zv Willelmus 

Andries soen een b-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een stuk land gnd die dWand, in Oirschot, ter plaatse gnd ter 
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Notelen, welke cijns aan hem was verkocht61 door voornoemde Willelmus gnd 

Andries soen van Oerscot. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici dicti Neven (dg: s) hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta die dWant sita in parochia de Oerscot in loco dicto ter 

Notelen inter (dg: hereditatem liberorum quondam Jordani dicti Eben soen 

ex uno et inter hereditatem Jordani filii Jordani van der Brake ex alio) 

venditum sibi a (dg: dicto) Willelmo (dg: filio) dicto Andries soen de 

Oerscot prout in litteris hereditarie supportavit Andree filio dicti 

Willelmi Andries soen (dg: s) cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 281r 11 do 04-08-1390. 

Henricus van der Braken van Stiphout verkocht aan Rutgherus zvw Arnoldus 

gnd Genser een stuk beemd, in Aarle, ter plaatse gnd in die Lange Beemden, 

tussen die gnd die ?Bans Kijns enerzijds en Moedelinus zvw Henricus 

Wavernaij anderzijds, belast met 4 penning oude grondcijns. 

 

Solvit. 

Henricus van der Braken de Stiphout peciam (dg: terre) #prati# sitam in 

parochia de Aerle in loco dicto in die Lange Beemde inter hereditatem 

illorum dictorum die [?B]ans Kijns ex !alio et inter hereditatem 

Moedelini (dg: dicti Waveren) filii quondam Henrici Wavernaij ex alio 

hereditarie vendidit Rutghero filio quondam Arnoldi dicti Genser 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes Scilder et Jordus 

datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 281r 12 do 04-08-1390. 

Nijcholaus zvw Gerardus gnd Mor verkocht aan Hermannus Coenen een kamp in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Margareta van Best enerzijds en 

de gemeint van Berlicum anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Baudewinus gnd Aelbrechts smid, welk kamp 

aan hem was verkocht door Jacobus gnd Keelbreker. De brief overhandigen aan 

voornoemde Nijcholaus of zijn vrouw Katherina. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Gerardi dicti Mor quendam campum situm in 

parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Margarete de 

Best ex uno et inter (dg: h) communitatem de Berlikem ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Baudewini dicti Aelbrechts fabri venditum sibi a Jacobo dicto Keelbreker 

prout in litteris vendidit Hermanno Coenen supportavit cum litteris 

promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Nijcholao vel 

Katherine sue uxori. 

 

BP 1178 f 281r 13 do 04-08-1390. 

Voornoemde Hermannus verhuurde voornoemd kamp aan voornoemde Nijcholaus en 

zijn vrouw Katherina, resp. aan de langstlevende van hen beiden, per jaar 

voor 10 schelling gemeen paijment, met Pasen te betalen. De huursom is 

voldaan. 

 

Solvit. Debent XVIII denarios. 

Dictus Hermannus dictum campum locavit dicto Nijcholao et Katherine eius 

uxori ab eisdem seu eorum altero diutius vivente possidendum anno 

quolibet pro X solidis communis pagamenti solvendis pasche promittens 

ratam servare et recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes datum 

                         
61 Zie ← BP 1178 f 256v 06 ma 26-07-1389, verkoop van de cijns. 
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supra. Tradetur littera ....... .....… 

 

1178 mf8 C 13 f. 281v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1390. 

 

BP 1178 f 281v 01 do 04-08-1390. 

Rutgherus zvw Arnoldus gnd die Genser verkocht aan Johannes zv Johannes gnd 

Stanssart een stuk beemd, in Aarle, ter plaatse gnd in die Braecbeemd, 

tussen hr Theodericus Rover enerzijds en voornoemde Johannes zv Johannes 

Stanssart anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Arnoldi dicti die Genser peciam prati sitam in 

parochia de Arle in loco dicto in die Braecbeemd inter hereditatem domini 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Johannis filii Johannis 

dicti Stanssart ex alio hereditarie vendidit dicto Johanni filio Johannis 

Stanssart promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder 

et Jordus datum quinta post Pe ad vincula. 

 

BP 1178 f 281v 02 do 04-08-1390. 

Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze ev Hadewigis dvw Johannes gnd Swalu 

verkocht aan Andreas zvw Andreas zvw Arnoldus die Bruijn ½ morgen land van 

wijlen Johannes Swalu, in Lith, achter in de plaats gnd op Beemden, ter 

plaatse gnd in Art Nouten Kamp, beiderzijds tussen erfg vw Arnoldus gnd 

Nouten, aan hem gekomen na erfdeling, met 9 voet maasdijk, in Lith, naast 

de dijk van Jacobus Vleminc, belast met 1 penning cijns, lasten en 

voornoemde 9 voet dijk. 

 

Johannes #de Doerne# filius naturalis quondam Henrici Loze maritus et 

tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Swalu 

dimidium iuger terre #quondam Johannis Swalu# situm in parochia de Lijt 

retro in loco dicto (dg: ...) op Beemden (dg: inter he) in loco dicto in 

Art Nouten Camp inter (dg: inter) hereditates heredes! quondam Arnoldi 

dicti Nouten ex utroque latere coadiacentes prout ibidem situm est et 

sibi mediante divisione etc cessit in partem cum (dg: me) novem pedatis 

aggeris Mose ad dictum dimidium iuger terre de jure spectantibus sitis in 

dicta parochia (dg: inter) #contigue# aggerem Jacobi Vleminc (dg: et) 

vendidit Andree filio quondam Andree filii quondam Arnoldi die Bruijn 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis uno 

denario census et oneribus infra terram sitis et dictis novem pedatis 

aggeris ad hoc spectantibus. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 281v 03 do 04-08-1390. 

Johannes zvw Andreas van den Hoevel droeg over aan Arnoldus van der 

Hazeldonc, Johannes van Zelant en Henricus die Leeuwe molenaar ¼ deel in de 

windmolen met ondergrond, bij de plaats gnd der Zieker Beemd, ter plaatse 

gnd dat Eindhoutse Veld, welke molen was van Theodericus van den Dijc en 

welke molen voornoemde Johannes, Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar, 

voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc en voornoemde Johannes van Zelant in 

cijns verkregen hadden van voornoemde Henricus van Herlaer molenaar, belast 

met cijnzen en pachten in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Andree van den Hoevel unam quartam partem ad se 

spectantem in molendino venti cum suo fundo sito prope (dg: Buscumducis) 

locum dictum der Zieker (dg: d) Beemt in loco dicto dat Eijndhoutsche 

Velt cum suis attinentiis singulis et universis et quod (dg: v) 

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 dictus Johannes et Egidius filius (dg: quondam) 

Henrici de Herlaer multoris Arnoldus van der Hazeldonc et Johannes de 

Zelant erga dictum Henricum de Herlaer multorem ad censum acquisiverant 

prout in litteris supportavit dictis Arnoldo van der Hazeldonc Johanni de 
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Zelant et Henrico die !Leeuwe multori cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et 

paccionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 281v 04 do 04-08-1390. 

Voornoemde 3 kopers beloofden aan voornoemde verkoper 34 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Dicti 3 emptores promiserunt dicto venditori XXXIIII Hollant gulden seu 

valorem (dg: s) ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 281v 05 do 04-08-1390. 

Johannes van Edingen gaf uit aan Egidius die Cuper (1) een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Goeswinus uten Broec enerzijds en de stenen muur tussen voornoemde kamer en 

het woonhuis van voornoemde Johannes van Edingen anderzijds, met de helft 

van deze stenen muur, (2) een stukje erfgoed achter voornoemde kamer 

gelegen, strekkend vanaf voornoemde kamer achterwaarts tot aan de gemene 

stroom, welk stukje gelegen is tussen erfgoed van voornoemde wijlen 

Goeswinus enerzijds en een ander erfgoed van eerstgenoemde Johannes 

anderzijds, en welk stukje erfgoed in de breedte strekt vanaf het erfgoed 

van voornoemde wijlen Goeswinus tot aan de helft van de stenen muur van het 

bouwwerk gnd wange van de achterste kelder van voornoemde kamer, aan de 

kant van het erfgoed van wijlen Everardus van Amersfort, en welk stukje 

erfgoed achter, bij de stroom, de breedte heeft van 1/3 deel van geheel het 

erfgoed van voornoemde Johannes van Edinge, en welk stukje erfgoed 

lijnrecht reikt vanaf de helft van voornoemde wange tot aan een paal aldaar 

naast voornoemde stroom, tussen voornoemd stukje erfgoed en het resterende 

2/3 deel van geheel het erfgoed van voornoemde Johannes van Edingen; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 8 oude Franse schilden of de 

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

Voornoemde stenen muur met ondergrond, tussen voornoemde kamer en het 

woonhuis van voornoemde Johannes, is van Johannes en Egidius; beiden mogen 

erin en eraan bouwen. Johannes zal op die stenen muur een goot plaatsen, 

ter lengte van voornoemd woonhuis van Johannes, en die goot, voor zijn 

rekening, onderhouden. Echter, zodra Egidius zo hoog zal hebben gebouwd, 

dat zijn gebouwen via die goot kunnen afwateren, zullen Johannes en Egidius 

voor gezamenlijke rekening op die muur een goot plaatsen en die 

onderhouden. 

 

Johannes de Edingen quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Goeswini (dg: van den) #uten# Broec ex 

uno et inter (dg: he inter parte) murum lapideum consistentem inter 

dictam cameram et inter domum habitationis dicti Johannis de Edingen ex 

alio simul cum medietate eiusdem muri lapidei atque quandam (dg: 

particulam) #particulam# hereditatis sitam retro dictam cameram tendentem 

a dicta camera retrorsum usque ad communem aquam ibidem currentem et que 

particula hereditatis sita est inter hereditatem dicti quondam Goeswini 

ex uno et inter reliquam hereditatem primodicti Johannis ex alio et (dg: 

quam) que particula hereditatis (dg: continet) tendit in latitudine retro 

dictam cameram (dg: ab) a dicta hereditate dicti quondam Goeswini ibidem 

usque ad medietatem muri lapidei de edificio dicto wange 

penu ?posteritatis dicte camere scilicet ad medietatem muri lapidei dicti 

edificii dicti wange quod edificium dictum wange dicti penu situm est 

versus hereditatem quondam Everardi de Amersfort et que particula 

hereditatis continet retro iuxta dictam communem (dg: p) aquam terciam 

partem in latitudine de dicta tota hereditate dicti Johannis de (dg: d) 

Edinge et que particula hereditatis tendit linealiter a dicta medietate 

dicti edificii dicti wanghe dicti penu posterioris scilicet a medietate 

dicti edificii dicti wange que situm est versus hereditatem Everardi de 
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Amersvoert usque ad quendam palum (dg: consist) consistentem (dg: ad) 

ibidem iuxta #dictam# aquam inter dictam particulam hereditatis et inter 

reliquas duas tercias partes dicte totius hereditatis dicti Johannis de 

Edingen (dg: de ex alio) dedit ad hereditarium censum Egidio die Cuper ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditario (dg: here) censu octo aude 

scilde #monete regis Francie# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus murus lapideus cum suo fundo consistens (dg: 

inter dic) inter dictam cameram et (verbeterd uit : ex) inter dictam 

domum habitationis dicti Johannis prout ibidem consistet #(dg: 

in ?quant)# erit et permanebit perpetue dictorum Johannis et Egidii et 

quod quilibet eorum libere poterit edificare in (verbeterd uit : et) 

dicto muro et supra dictum murum et sua edificia imponere et firmare per 

ancoras et alias ad eius profectum item quod dictus (dg: Egidius) 

Johannes supra dictum murum lapideum (dg: tenebit et) situabit (dg: 

tenebit l) unum guttarium dictum goete (dg: et dicte) ad longitudinem 

dicte domus (dg: ha) habitationis dicti Johannis et idem Johannes 

huiusmodi guttarium in bona disposicione sub suis laboribus et expensis 

tenebit et observabit (dg: quousque) sic quod (dg: dicto Egidio et edif) 

et dicto muro et #nec# dicto Egidio et eius edificiis ab aquis 

descendentibus a dicta domo habitationis dicti Johannis de Edingen dampna 

non eveniant (dg: b) scilicet ab illo tempore quo dictus (dg: edic) 

Egidius edificaverit ibidem ad tantam altitudinem quod sua edificia ab eo 

#Egidio# ibidem edificanda commode poterint stillare (dg: dicto) in 

guttario supra dictum murum lapideum consistente et quamcito dictus 

Egidius ad totam altitudinem edificaverit quod sua edificia poterint 

stillare in huiusmodi guttario extunc deinceps perpetue dicti Johannes et 

Egidius sub eorum communibus expensis (dg: huiusmodi g) unum guttarium 

supra dictum murum situabunt et perpetue in bona disposicione observabunt 

sub eorum communibus expensis sic quod aque descentes ab edificiis (dg: 

sin) eorundem (dg: per) in dicto guttario et per dictum guttarium (dg: 

comp) commode poterint transire et currere et sub istis condicionibus 

promisit super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper super omnia dictas condiciones ratas servare 

et adimplere. Testes Penu et Scilder datum quinta post Petri ad vincula. 

 

1178 mf8 C 14 f. 282. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 282r 01 do 04-08-1390. 

Arnoldus gnd Nolleken Geroncs en Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus 

droegen over aan Johannes van Edigem tbv Johannes van Boert ¼ deel van een 

stenen huis en erf met toebehoren in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

eertijds Godefridus van Bussel thans Johannes van Gheffen kramer enerzijds 

en Willelmus Tolinc anderzijds, aan hen overgedragen62 door Franco 

Nollekens. 

 

(dg: Franco Nollekens) #Arnoldus dictus Nolleken Geroncs et Willelmus van 

den Arennest filius quondam Nijcholai# unam quartam partem domus lapidee 

et aree cum suis attinentiis site in Busco ad forum inter hereditatem 

dudum Godefridi de Buss[el] (dg: ex uno) nunc ad Johannem de Gheffen (dg: 

sp) institorem spectantem ex uno et inter hereditatem Willelmi Tolinc ex 

alio (dg: ven) supportatam eis a Franco[ne] Nollekens prout in litteris 

supportaverunt Johanni de Edigem ad opus #Johannis de Boert# (dg: pro) 

cum litteris #et cum aliis# et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 02 do 04-08-1390. 

Willelmus Tolinc beloofde aan Arnoldus gnd Nolleken Geroncs 62 Hollandse 

                         
62 Zie ← BP 1178 f 374v 07 vr 08-04-1390, Franco Nollekens droeg het ¼ deel over aan Arnoldus 
Nolleken Geroncs en Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus. 
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gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Willelmus Tolinc promisit super omnia Arnoldo #dicto# Nolleken Geroncs 

LXII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 03 do 04-08-1390. 

Arnoldus gnd Groet Art zvw Lambertus van Engelant droeg over aan Henricus 

Buekentop de helft van 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Buekentop enerzijds en het 

woonhuis van wijlen Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede, nu van 

Bruijstinus Palart, anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan de stal van voornoemde Bruijstinus, minus 2 voet, te 

weten de helft naast voornoemde Henricus Buekentop, zoals afgepaald, aan 

voornoemde Arnoldus Groet Art in cijns uitgegeven door Gheerlacus Cnode zvw 

voornoemde Gheerlacus alias gnd met den Broede, belast met cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Arnoldus dictus Groet Art filius quondam Lamberti de Engelant medietatem 

duarum camerarum cum suo fundo sitarum in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Henrici Buekentop ex uno et inter domum habitationis 

quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede nunc ad Bruijstinum 

Palart ex alio tendentium a dicto vico retrorsum usque ad stabulum dicti 

Bruijstini minus duabus pedatis scilicet illam medietatem dictarum duarum 

camerarum cum suo fundo que medietas sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Henrici Buekentop prout huiusmodi medietas ibidem sita 

est et limitata datam ad censum dicto Arnoldo Groet Art a (dg: dixcto) 

Gheerlaco Cnode filio dicti quondam Gheerlaci alias dicti met den Broede 

prout in litteris supportavit dicto Henrico Buekentop cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 04 do 04-08-1390. 

Arnoldus Groetart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groetart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 05 do 04-08-1390. 

Arnoldus van den Rosendael en zijn vrouw Mechtildis dvw Henricus Henssen 

soen droegen over aan Arnoldus van den Heijnxtshoevel, Arnoldus zv Arnoldus 

Henssen soen, Goeswinus van Bernheze en aan Willelmus zvw Nijcholaus van 

den Arennest, tbv Henricus zvw voornoemde Nijcholaus, (1) alle goederen, 

die aan transportanten gekomen waren na overlijden van Wautgherus, bv 

voornoemde Mechtildis en zvw voornoemde Henricus Henssen soen, (2) alle 

goederen aan voornoemde Mechtildis vermaakt door voornoemde Wautgherus. 

 

(dg: Jo) Arnoldus van den Rosendael maritus legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici Henssen soen et dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore omnia et singula bona eis de 

morte quondam Wautgheri (dg: #..# filii dicti quondam Henrici Hens) 

fratris olim dicte Mechtildis filii dicti quondam Henrici Henssen soen 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita #atque 

omnia bona (dg: ad se) dicte Mechtildi (dg: -s) a dicto Wautghero legata# 

ut dicebant supportaverunt Arnoldo van den Heijnxtshoevel Arnoldo filio 

Arnoldi Henssen soen Goeswino de Bernheze Willelmo (dg: van den Ar et 

Henrico fratribus liberis) quondam Nijcholai van den Arennest #ad opus 

Henrici filii dicti quondam Nijcholai# promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 06 do 04-08-1390. 

Voornoemde !vijf beloofden aan voornoemde Mechtildis een lijfrente van 10 
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Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit al hun 

goederen. De brief overhandigen aan Goeswinus Snellen. 

 

Solvit. 

Dicti !quinque promisit! indivisi super omnia se daturos et soluturos 

(dg: v) dicte Mechtildi vitalem pensionem X Hollant gulden seu valorem 

anno quolibet ad eius vitam (dg: nativitatis Domini ex) et non ultra 

nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis suis bonis et cum ipsa 

mortua fuerit. Testes datum supra. Tradetur littera Goeswino Snellen. 

 

BP 1178 f 282r 07 do 04-08-1390. 

Godefridus van Rode beloofde aan Henricus van den Arennest zvw Lambertus 67 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Godefridus de Rode promisit Henrico van den Arennest filio quondam (dg: 

Nij) Lamberti LXVII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 08 do 04-08-1390. 

Theodericus Lemmens soen, Baudewinus van Rijswijc en Godefridus Heijnen 

soen van Heijnxtstem beloofden aan Batha Loden 38 Gelderse gulden of de 

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

 

Theodericus Lemmens soen Baudewinus de Rijswijc #et# Godefridus Heijnen 

soen de Heijnxtstem promiserunt Bathe Loden triginta octo Gelre gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 09 do 04-08-1390. 

Johannes van Aelst snijder en zijn vrouw Margareta wv Johannes van Helmont 

snijder, Johannes, Jutta en Johanna, kvw Johannes van Helmont, en Albertus 

van den Grave ev Magareta dvw voornoemde Johannes van Helmont verkochten 

aan Ludingus zvw Jacobus van Uden een huis en erf van voornoemde wijlen 

Johannes van Helmont, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Willelmus gnd Sceversteen enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus gnd 

Ketelere anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes van 

Helmont gekocht had van Johannes van Enghelen nzvw hr Arnoldus Rover 

investiet van de kerk van Erp. 

 

Johannes de Aelst sartor maritus legitimus Margarete sue uxoris relicte 

quondam Johannis de Helmont sartoris et dicta Margareta cum eodem tamquam 

cum tutore Johannes et (dg: Jo) Jutta et Johanna liberi quondam Johannis 

de Helmont cum tutore et Albertus van den Grave maritus et tutor 

legitimus Magarete sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Helmont 

domum et aream (dg: sitam) dicti quondam Johannis de Helmont sitam in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Willelmi dicti Sceversteen ex 

uno et inter hereditatem Gerardi dicti quondam Ketelere ex alio quam 

domum et aream dictus quondam Johannes de Helmont erga Johannem de 

Enghelen filium naturalem quondam domini Arnoldi Rover investiti olim 

ecclesie de Erpe emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Ludingo filio quondam Jacobi de (dg: Uid) Uden supportaverunt 

cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 282r 10 do 04-08-1390. 

Voornoemde Johannes, Jutta, Johanna en Albertus beloofden dat Katherina, 

minderjarige dv voornoemde Jutta, zodra ze meerderjarig is, tbv voornoemde 

Ludingus afstand zal doen van voornoemd huis en erf. 

 

Dicti Johannes Jutta et Johanna cum tutore et (dg: Jo) Albertus 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi Katherinam 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

153 

filiam dicte (dg: dicte) Jutte quamcito ad annos pervenerit super dicta 

domo et area ad opus dicti Ludingi facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 282r 11 do 04-08-1390. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes gnd Steen ketelaar 

droeg over aan Jutta dvw Johannes van Helmont een b-erfcijns van 4 pond 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in 

Lithoijen, (2) 10 hont land, in Oss, op de gemeint, (3) 1 morgen land, in 

Oss, welke cijns wijlen voornoemde Johannes Steen gekocht had van Arnoldus 

van der Beke ev Oda van Lire. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Steen #(dg: St) 

cacabarii# hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen 

atque ex decem hont terre sitis in parochia de Os supra communitatem 

necnon ex quodam iugero terre sito in parochia de Os quem censum dictus 

quondam Johannes Steen erga Arnoldum van der Beke maritum et tutorem Ode 

de Lire sue uxoris emendo acquisiverat prout in litteris supportavit 

Jutte filie quondam Johannis de Helmont cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 282r 12 do 04-08-1390. 

Voornoemde Ludingus zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes gnd 

Steen ketelaar droeg over aan voornoemde Jutta dvw Johannes van Helmont een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit (1) 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, op het eind van 

voornoemde plaats gnd die Brant, tussen kvw Theodericus van Os enerzijds en 

Ghibo Zerijs soen anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse 

gnd dat Westerveld, tussen Theodericus zvw hr Godefridus van Os enerzijds 

en Reijmboldus van Vessen anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde 

Johannes Steen was verkocht door Johannes gnd Fijen soen van Os. 

 

Dictus Ludingus ut supra hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Os ad locum dictum die Brant 

in fine eiusdem loci die Brant vocati (dg: et) inter hereditatem 

liberorum quondam Theoderici de Os ex uno et inter Ghibonis Zerijs soen 

ex alio atque ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Os in loco dicto dat Westervelt inter hereditatem (dg: quondam) 

Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem Reijmboldi de Vessen ex alio venditum dicto quondam Johanni 

Steen a Johanne dicto Fijen soen de Os prout in litteris supprotavit 

dicte Jutte cum litteris jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 13 do 04-08-1390. 

Voornoemde Ludingus beloofde aan voornoemde Albertus van den Grave 74 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) 

te betalen. 

 

Dictus Ludingus promisit dicto Alberto de Gravia LXXIIII Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282r 14 do 04-08-1390. 

Voornoemde Ludingus beloofde aan Johannes en Johanna, kvw Johannes van 

Helmont snijder, 148 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis (zo 25-12-1390) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391). 
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Dictus Ludingus promisit Johanni et Johanne liberis quondam Johannis de 

Helmont sartoris centum et XLVIII Hollant gulden seu valorem mediatim 

Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf8 D 01 f. 282v. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 03-08-1390. 

 

BP 1178 f 282v 01 wo 03-08-1390. 

Johannes gnd Borne beloofde aan Robertus van Sceepstal 7 Gelderse gulden63 

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

 

Johannes dictus Borne promisit Roberto de Sceepstal septem (dg: Holl) 

#Gelre# gulden seu valorem (dg: s) ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Scabini Sta Penu et Scilder datum 

quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 282v 02 wo 03-08-1390. 

Reijnerus van Mechelen verklaarde 1/3 deel ontvangen te hebben van 242 

Gelderse gulden, aan voornoemde Reijnerus beloofd door Johannes van 

Vorsselaer, zijn zoon Gerardus, Willelmus van Nuwelant, Egidius van Goerle 

en Nijcholaus Rover, wegens zoenakkoord mbt de dood van Heijnricus Bie Jans 

soen, te weten het 1/3 deel waarvan de termijn was verlopen. 

 

Reijnerus de Mechelen recognovit sibi (dg: per) fore! a una tercia parte 

ducentorum et quadraginta duorum florenorum aureorum (dg: s) communiter 

gulden vocatorum monete Gelrie promissorum dicto Reijnero a Johanne de 

Vorsselaer Gerardo eius filio Willelmo de Nuwelant Egidio de Goerle et 

Nijcholao Rover scilicet occacione perreconciliacionis necis quondam 

Heijnrici Bie Jans soen prout in litteris scilicet de illa tercia parte 

dicte pecunie de qua terminus solucionis preteriit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 03 wo 03-08-1390. 

Johannes van den Bussche de jongere beloofde aan Godefridus van Oijen zvw 

Zebertus Delen soen 48 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Johannes (dg: Busscher) #van den Bussche# junior promisit Godefrido de 

Oijen filio quondam Zeberti Delen soen XLVIII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 04 wo 03-08-1390. 

Henricus zvw Henricus van Zelant droeg over aan zijn schoonvader Gerardus 

zvw Arnoldus Mans soen 7 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd in de 

Drankens Kamp, welke 7 hont voornoemde Gerardus eertijds geschonken had aan 

voornoemde Henricus en diens vrouw Katherina dv voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Henrici de Zelant septem hont terre sita in 

parochia de Gheffen in loco dicto in den Dranckens Camp (dg: inter) que 

septem hont Gerardus filius quondam Arnoldi Mans soen (dg: d) prius 

dederat (dg: ad) dicto Henrico (dg: ad) cum Katherina sua uxore filia 

dicti Gerardi nomine dotis prout dicebat supportavit dicto Gerardo suo 

socero promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

                         
63 Zie → BP 1182 p 009r 07 do 26-02-1400, Robbertus van Sceepstal verklaarde 

dat Johannes Bor Alarts soen al het geld betaald heeft dat voornoemde 

Johannes beloofd had aan voornoemde Robbertus in schepenbrieven van Den 

Bosch. 
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BP 1178 f 282v 05 wo 03-08-1390. 

Aleijdis wv Petrus van Alphen bakker dvw Johannes gnd Stripe gaf uit aan 

Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc een hofstad64 in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van den Dijk enerzijds en 

erfgoed van Rodolphus van Gravia, met een steeg ertussen, anderzijds, 

strekkend van de straat gnd Huls naar de stadsmuur; de uitgifte geschiedde 

voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 schelling oude 

pecunia, en thans voor (3) een n-erfcijns65 van 5 pond 10 schelling geld, 

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

Uitgeefster en haar schoonzoon Johannes van Beke zvw Philippus beloofden 

garantie. 

 

Aleijdis relicta quondam Petri de Alphen pistoris filia quondam Johannis 

dicti Stripe cum tutore quoddam domistadium situm in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Johannis de Aggere de Aggere ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi de Gravia quadam communi stega interiacente ex 

alio tendens a dicto vico (dg: Hil) Huls vocato usque ad murum oppidi de 

Busco ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Boert filio 

quondam Hermanni Scuijwinc ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: uno 

grosso antiquo) censu domino duci et pro hereditario censu X solidorum 

antique pecunie exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

(dg: sex librarum) quinque librarum et decem solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim (dg: Joh) Domini et mediatim Johannis ex 

premissis promittentes cum tutore et cum ea Johannes de Beke filius 

quondam Philippi eius gener indivisi super omnia warandiam #pro 

premissis# et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 06 wo 03-08-1390. 

Willelmus Tolinc beloofde aan voornoemde Aleijdis 40 Hollandse gulden of de 

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

 

Willelmus Tolinc promisit dicte Aleijdi XL Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 07 wo 03-08-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd Lemkens soen droeg over aan Johannes Peters soen 

van den Stripe zijn deel in een schuur met ondergrond, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd op die Strijpt, tussen Gerardus gnd Vuchtman 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Henrici dicti Lemkens soen totam partem et omne 

jus sibi competentes in quodam horreo cum suo fundo sito in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum op die Strijpt inter hereditatem 

Gerardi dicti Vuchtman ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat supportavit Johanni (dg: Petes) Peters soen van den Strpe! 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 08 wo 03-08-1390. 

Willelmus Stevens soen verkocht aan Hermannus Loden soen een n-erfpacht van 

1 mud haver, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) ¼ deel 

in 10 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd ten Hostaden, tussen 

Margrieta gnd Hoernics enerzijds en Nijcholaus gnd Raets anderzijds, (2) 1 

morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op die Lokeren, tussen Johannes 

Stevens soen bv voornoemde verkoper enerzijds en Johannes Luwe van Empel 

anderzijds, (3) 1½ hont land in een kamp, gnd dat Kalverkempke, in Empel, 

                         
64 Zie → BP 1182 p 105r 03 vr 04-06-1400, overdracht van de hofstad. 
65 Zie → BP 1178 f 295v 10 zo 11-09-1390, verkoop van de cijns. 
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ter plaatse gnd Boven ten Roden, welke 1½ hont gelegen zijn tussen Gerardus 

Ruver enerzijds en Johannes van Ghenderen anderzijds, (4) ¼ deel in een 

huis en tuin, in Meerwijk, tussen Margareta Hoernics enerzijds en Hermannus 

Scut zv Willelmus Lu anderzijds. 

 

Willelmus Stevens soen hereditarie vendidit Hermanno Loden soen 

hereditariam paccionem unius modii #bone# avene mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex (dg: decem hont terre sitis in 

jurisdictione) ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in decem 

hont terre sitis in jurisdictione de Merewijc in loco dicto ten Hostaden 

inter hereditatem (dg: L) Margrieten! dicte Hoernics ex uno et inter 

Nijcholai dicti Raets ex alio atque ex uno iugero terre dicti venditoris 

sito in dicta jurisdictione de Merewijc (dg: inter) in loco dicto op die 

Lokeren inter hereditatem Johannis Stevens soen fratris dicti venditoris 

ex !alio et inter hereditatem Johannis Luwe de (dg: Ern) Empel ex alio 

atque ex (dg: quarta) uno et dimidio hont terre ad (dg: s) dictum 

venditorem spectante in quodam (dg: di) campo dicto dat Kalverkempken 

sito in jurisdictione de Empel in loco dicto Boven ten Roden (dg: inter 

hereditatem Gerardi) et que unum et dimidium (dg: hont) #hont# terre sita 

sunt inter hereditatem Gerardi Ruver ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Ghenderen ex alio atque ex quarta parte ad dictum venditorem spectante 

in domo et orto sitis in dicta jurisidictione inter hereditatem Margarete 

Hoernics ex uno et inter hereditatem Hermanni Scut filii Willelmi Lu (dg: 

-wes) ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 09 wo 03-08-1390. 

Theodericus van den Eijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Eijnden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 10 wo 03-08-1390. 

Theodericus van Gherwen verkocht aan Arnoldus Stercke een stukje erfgoed in 

Den Bosch, over de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van voornoemde 

Theodericus enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus gnd Stercken zvw 

Engbertus Sterke anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het 

gemene water, zoals afgepaald. 

 

Theodericus de Gherwen quandam (dg: he) peciam (dg: terr) hereditatis 

sitam in Busco ultra pontem dictum die Baseldoncsche Brugge inter 

hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Stercken #filii quondam (dg: Heijmerici)66 Sterke tendentem (dg: -s) a 

communi platea ad communem (dg: plateam) aquam# ex alio prout huiusmodi 

particula hereditatis ibidem sita est et limitata et per palos assignata 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo Stercke promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 11 wo 03-08-1390. 

Arnoldus Sterke zvw Engbertus Stercke verkocht aan Franco zvw Johannes 

Francken soen een stukje erfgoed in Den Bosch, over de Baseldonkse Brug, 

tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Franco anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan het gemene water, zoals 

afgepaald. 

 

Arnoldus Sterke filius quondam (dg: Heijmerici) #Engberti# Stercke peciam 

hereditatis sitam in Busco ultra pontem dictum die Baseldonchsche Brugge 

inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem Franconis 

filii quondam Johannis Francken soen ex alio #tendentem retrorsum ad 

                         
66 Zie BP 1178 f 282v 11: Arnoldus Sterke filius quondam (dg: Heijmerici) 

#Engberti# Stercke. 
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communem (dg: p) aquam# prout ibidem sita est et limitata et per palos 

assignata ut dicebat (dg: su) vendidit dicto Franconi promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 12 wo 03-08-1390. 

Petrus zv Goeswinus Moedel van de Steenweg en Reijnerus zvw Johannes 

Nollekens beloofden aan Goeswinus Wegen 108 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Petrus filius Goeswini Moedel de Lapidea Via et Reijnerus (dg: Nollekens 

pro) filius quondam Johannis Nollekens promiserunt Goeswino Wegen centum 

et VIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 13 wo 03-08-1390. 

De eerste zal Reijnerus schadeloos houden. 

 

Primus servabit (dg: a) Reijnerum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 282v 14 wo 03-08-1390. 

Ygrammus Pangelart smid droeg over aan Boudewinus Lijsmoeden een erfcijns 

van 4 oude schilden, geld van de keizer of geld van de koning van Frankrijk 

of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit de goederen gnd Weeldenberg, in 

Heeswijk, en uit de goederen die waren van Ywanus van Vauderic, in 

Macharen, welke cijns aan hem was verkocht door hr Arnoldus zv voornoemde 

Ywanus kloosterling van de abdij van Berne en door zijn broer Egidius zv 

voornoemde Ywanus. 

 

Ygrammus Pangelart faber hereditarium censum quatuor aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete cesaris vel monete 

(dg: imp) regis Francie boni auri et justi ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex bonis dictis Weeldenberch sitis in parochia de 

Heeswijc et ex attinentiis eorundem bonorum universis (dg: et .) 

quocumque sitis atque de et ex bonis que fuerant (dg: dicti) Ywani de 

(dg: Mid) Vauderic sitis in parochia de Macharen et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

venditum sibi a domino Arnoldo filio dicti Ywani conventuali (dg: de) 

conventus de Berna atque ab Egidio (dg: f) eius fratre filio (dg: dicti) 

dicti Ywani prout in litteris supportavit Boudewino Lijsmoeden cum 

litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 D 02 f. 283. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1390. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 05-08-1390. 

 

BP 1178 f 283r 01 do 04-08-1390. 

Henricus zvw Willelmus van der Cappellen verkocht aan Johannes van Halle 

rademaker szv Everardus van Lijeshout een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen kvw Danijel van 

den Stadeacker enerzijds en kvw Cristina gnd des Wevers dochter anderzijds, 

(2) een erfgoed gnd dat Huusvenne, in Oirschot, in de herdgang van Straten, 

tussen voornoemde kvw Danijel van den Stadeacker enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi van der Cappellen hereditarie vendidit 

Johanni de Halle rotifici (dg: g) genero Everardi de Lijeshout 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 



Bosch’ Protocol jaar 1390 03. 

 

158 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis 

terre #siliginee# sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Straten 

inter hereditatem liberorum quondam Danijelis van den Stadeacker ex uno 

et inter hereditatem liberorum Cristine dicte quondam des Wevers 

d[ochter] ex alio item (dg: he) ex hereditate dicta dat Huusvenne sita in 

dictis parochia et pastoria inter hereditatem dictorum liberorum quondam 

Danijelis van den Stadeacker ex uno et inter (dg: communem) communitatem 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus (dg: fun) domini fundi exinde solvendis et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Scilder et Jordus datum quinta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1178 f 283r 02 do 04-08-1390. 

Theodericus zv Theodericus van der Meer snijder van Best verkocht aan 

Johannes van Halle rademaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Godefridus Ackerman enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, tussen Nijcholaus Rover enerzijds en 

Walterus van Guntterslaer anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Theoderici van der Meer sartor (dg: de) 

de Best hereditarie vendidit #dicto# Johanni de Halle rotifici 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot in loco 

dicto Best inter hereditatem Godefridi Ackerman ex uno et inter (dg: l) 

communem plateam ex alio atque ex prato sito in dicta parochia de Oerscot 

in loco dicto ten Hout inter hereditatem Nijcholai Rover ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Guntterslaer ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 283r 03 do 04-08-1390. 

Johannes van Vorne, Johannes Wellen, Henricus Stevens soen, Theodericus van 

der Heijden, Tielmannus Willems soen en Egidius van den Bossche beloofden 

aan Jacobus Steenwech, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Kerstmis 35 Hollandse gulden of de waarde en 10 gemene plakken te betalen. 

 

Johannes de Vorne Johannes Wellen Henricus Stevens soen Theodericus van 

der Heijden Tielmannus Willems soen et Egidius van den Bossche 

promiserunt (dg: Jaco) indivisi super omnia Jacobo Steenwech ad spacium 

quatuor annorum datam presentium (dg: si) sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quatuor annorum (dg: XXXVI) XXXV Hollant gulden seu 

valorem et X communes placken ad nativitatis Domini et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 283r 04 do 04-08-1390. 

Jacobus Steenwech verhuurde aan Tielmannus Willems soen en Egidius van den 

Bossche 20 morgen land, gnd die Uit Grienden, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

die Veewert, tegenover Hedel, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391). De brief overhandigen aan 

voornoemde Tielmannus. 

 

Solvit. Debet XII denarios. 

Jacobus (dg: te) Steenwech viginti iugera terre dicta die Uijt Grienden 

sita (dg: inter) in jurisdictione de Merewijc (dg: in oppos) in loco 

dicto die (dg: V) Veewert in opposio de Hedel ut dicebat locavit 

Tielmanno Willems soen et Egidio van den Bossche ab eisdem ad spacium 

quatuor annorum post post Petri ad cathedram proxime futurum sine medio 

sequentium libere possidenda promittens warandiam dicto spacio ita quod 
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suum manipulum etc obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Tielmanno predicto. 

 

BP 1178 f 283r 05 do 04-08-1390. 

Godefridus van Ghestel snijder beloofde aan Willelmus van den Hoeve 6 mud 

rogge67, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te leveren. 

 

Godefridus de Ghestel (dg: s) sartor promisit Willelmo van den Hoeve sex 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 283r 06 do 04-08-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Henricus nzvw Willelmus van de Kelder 70 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit Henrico filio naturali quondam Willelmi de 

Penu LXX (dg: Ge) Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 283r 07 vr 05-08-1390. 

Willelmus die Weder zvw Petrus die Weder van Helmont verkocht aan Johannes 

zvw Henricus van Braken van Buedel een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

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

tuin, in Helmond, tussen het water gnd die Aa enerzijds en wijlen Johannes 

van Herzel anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 5 

schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 1 zester raapzaad. 

 

Solvit. 

Willelmus die Weder #filius quondam Petri die Weder# de Helmont 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici van Braken de Buedel 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont radendam ex domo area 

et orto sitis in Helmont inter (dg: he) aquam dictam die Aa ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis de Herzel ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et hereditario censu quinque solidorum communis pagamenti et 

hereditaria paccione unius sextarii seminis raparum exinde prius 

solvendis (dg: et s). Testes Penu et Scilder datum sexta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1178 f 283r 08 vr 05-08-1390. 

Willelmus die Weder zvw Petrus die Weder van Helmont verkocht aan Johannes 

zvw Godefridus Theus soen ½ bunder land, in Helmond, ter plaatse gnd op het 

Nieuweland, tussen voornoemde Willelmus enerzijds een Gerardus gnd 

Steenmetser en Henricus Dekens soen anderzijds, belast met een cijns aan de 

stad Helmond. 

 

Solvit. 

Willelmus die Weder #filius quondam Petri die Weder# de Helmont dimidium 

bonarium terre situm in parochia de Helmont ad locum dictum opt Nuwelant 

inter hereditatem dicti Willelmi ex !alio et inter hereditatem (dg: Hen) 

Gerardi dicti Steen-(dg: messe)-metser et Henrici Dekens soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Gode) Johanni filio quondam Godefridi 

Theus soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

(dg: v) oppido de Helmont exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

                         
67 Zie → BP 1181 p 437r 05 di 01-07-1399, Willelmus van den Hoeve verklaarde 

dat Godefridus van Ghestel snijder alle schulden aan hem betaald heeft. 
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BP 1178 f 283r 09 vr 05-08-1390. 

Thomas van Hijntam gaf uit aan Johannes Gerijs 1/5 deel, dat aan Henricus 

zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader Johannes Stierken, in (1) een stenen huis 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 

gelegen, over de stroom, welk 1/5 deel voornoemde Thomas verworven had van 

voornoemde Henricus zv voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini {niet 

afgewerkt contract68}. 

 

Thomas de Hijntam quintam partem que Henrico filio Willelmi filii quondam 

Arnoldi Tielkini de morte quondam Johannis Stierken sui avi (dg: -i) 

successione est advoluta in domo (dg: et) lapidea et area dicti quondam 

Johannis Stierken sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Godescalci de Bladel ex uno et inter hereditatem Ziberti de 

Hoculem ex alio cum attinentiis eiusdem quinte partis singulis et 

universis atque in quodam prato sito retro domum lapideam et aream 

predictam ultra aquam ibidem currentem quam quintam partem dictus Thomas 

erga dictum Henricum filium dicti Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini 

acquisiverat prout in litteris (dg: supportavit Johanni Gerijs cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) dedit ad hereditarium censum Johanni Gerijs cum litteris ab 

eodem hereditarie possidendam. 

 

BP 1178 f 283r 10 vr 05-08-1390. 

Johannes Willelms soen van Oijen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Walterus van Hijntham met zijn goederen. 

 

Johannes (dg: de Oij filius) Willelms soen de Oijen (dg: pro) omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Walterum de Hijntham cum suis 

bonis calumpniavit. Testes Penu et Scilder datum sexta post Petri ad 

vicula. 

 

BP 1178 f 283r 11 vr 05-08-1390. 

Ywanus Stierken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Albertus zv Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel met zijn 

goederen. 

 

Ywanus Stierken omnes vendiciones et alienaciones factas per Albertum 

filium Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf8 D 03 f. 283v. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 06-08-1390. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 08-08-1390. 

 in vigilia Laurencii: dinsdag 09-08-1390. 

 in festo Laurencii: woensdag 10-08-1390. 

 

BP 1178 f 283v 01 za 06-08-1390. 

Willelmus van Beke zv Philippus beloofde aan Godescalcus gnd van Veen 52 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Willelmus de Beke filius Philippi promisit Godescalco dicto de Veen LII 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Penu et Jordus datum sabbato post Petri ad vincula. 

 

                         
68 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390. 
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BP 1178 f 283v 02 ma 08-08-1390. 

Henricus gnd van Eijcke, zv Gerardus van Eijcke en wijlen diens vrouw 

Katherina dvw Petrus van Sonne, verkocht aan Petrus van Geffen een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Gerardus gnd der Weduen enerzijds en erfgoed 

van Egidius Boijen anderzijds, welke cijns Johannes van Sonne zvw 

voornoemde Petrus, tbv zichzelf en Petrus en voornoemde wijlen Katherina, 

kvw voornoemde Petrus van Sonne en diens vrouw Elizabeth, gekocht had van 

Johannes zvw Luppinus gnd Haveloes. Voornoemde Gerardus van Eijcke deed 

afstand. 

 

Henricus dictus de Eijcke filius Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et 

quondam Katherina sua uxore filia quondam Petri de Sonne pariter genitus 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo area et orto sitis in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Gerardi dicti der Weduen ex uno et inter 

hereditatem Egidii Boijen ex alio quem censum Johannes de Sonne filius 

dicti quondam Petri ad opus sui et ad opus Petri et dicte quondam 

Katherine liberorum eiusdem quondam Petri de Sonne ab ipso Petro et 

Elizabeth sua uxore pariter genitorum erga Johannem filium quondam 

Luppini dicti Haveloes emendo acquisiverat prout in litteris et quem 

censum nunc ad se integraliter spectare dicebat hereditarie #vendidit# 

Petro de Geffen supportavit cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et (dg: bo) obligationem et impeticionem ex 

parte et quorumcumque heredum dictorum quondam Johannis de Sonne Petri 

sui fratris et Katherine sue sororis deponere. Quo facto (dg: G) dictus 

Gerardus de Eijcke super dicto (dg: jure) censu et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Gerardus et Johannes datum secunda post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1178 f 283v 03 ma 08-08-1390. 

Wellinus Goetkijnt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus Goetkijnt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 283v 04 ma 08-08-1390. 

Theodericus zvw Theodericus van Loet en Jacobus van Goiderheijle verwer 

beloofden aan Franco Herinc van den Keer 52½ Gelderse gulden of de waarde 

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

 

(dg: .) Theodericus filius quondam Theoderici de Loet (dg: pro) et 

Jacobus de Goiderheijle tinctor promiserunt Franconi Herinc van den Keer 

(dg: pro XX) quinquaginta (dg: tre) duos et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 283v 05 di 09-08-1390. 

Willelmus zvw Philippus van Beke droeg over aan Heilwigis Spiker een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes gnd van Beke zvw voornoemde 

Philippus van Beke aan zijn broer voornoemde Willelmus beloofd had, met 

Pasen te betalen, gaande uit de helft, aan voornoemde Johannes behorend, in 

een huis en erf van voornoemde wijlen Philippus, in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Johannes Loze, nu voornoemde 

Johannes, enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus gnd Campen anderzijds, 

te weten uit de helft naast voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Loze. 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke hereditarium censum XX 

solidorum monete quem Johannes dictus de Beke filius dicti quondam 

Philippi de Beke promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo suo 
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(dg: filio) fratri hereditarie in festo pasche (dg: de medietate) de et 

ex medietate (dg: do) ad dictum Johannem spectante in domo et area dicti 

quondam Philippi sita in Busco ad locum dictum Huls inter hereditatem 

quondam Johannis Loze nunc ad dictum Johannem spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici dicti Campen ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam 

Johannis Loze prout in litteris hereditarie supportavit Heilwigi Spiker 

cum litteris et (dg: a) jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Gerardus et Jorden datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1178 f 283v 06 di 09-08-1390. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen droeg over aan Heilwigis Spiker een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, die Lambertus zvw voornoemde Johannes 

Bathen soen beloofd had aan zijn voornoemde broer Theodericus, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit 5 morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd dat 

Harense Broek, naast de brug gnd die Harense Brugge, tussen Henricus 

Venbossche en Martinus nzv Jacobus gnd Cop Ghovijen enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen hereditarium censum XXX 

solidorum monete quem Lambertus filius dicti quondam Johannis Bathen soen 

promiserat se daturum et soluturum dicto Theoderico suo fratri 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex quinque jugeribus terre sitis 

in parochia de Berchen in loco dicto dat Harensche Broec iuxta pontem 

dictum die Harensche Brugge inter hereditatem Henrici Venbossche et 

Martini filii naturalis Jacobi dicti Cop Ghovijen ex uno et inter (dg: h) 

communem stegam ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Heilwigi Spiker cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 283v 07 di 09-08-1390. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen droeg over aan Heilwigis Spiker een 

b-erfcijns van 16 schelling geld, die hr Gerardus zvw voornoemde Johannes 

Bathen soen met Kerstmis beurde, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

wijlen Johannes Bathen soen, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes van Eijnspijt enerzijds en erfgoed van 

Lambertus zvw voornoemde Johannes Bathen soen anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Theodericus was overgedragen door zijn broer voornoemde hr 

Gerardus. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen hereditarium censum 

sedecim solidorum monete (dg: solv) quem (dg: G) dominus Gerardus filius 

dicti quondam Johannis Bathen soen solvendum habuit annuatim et 

hereditarie de et ex domo et area dicti quondam Johannis Bathen soen sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam Iohannis de 

Eijnspijt ex uno et inter hereditatem Lamberti filii dicti quondam 

Johannis Bathen soen ex alio supportatum dicto Theoderico a dicto domino 

Gerardo suo fratre prout in litteris quem vero censum XVI solidorum 

dictus Theodericus hereditarie in festo nativitatis Domini ?solvendum 

?habere dicebat hereditarie supportavit Heilwigi Spiker cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: datum) ut supra. Testes Gerardus et Jorden datum in vigilia 

Laurencii. 

 

BP 1178 f 283v 08 di 09-08-1390. 

Jacobus Loze droeg over aan Willelmus Loijer een stuk land, 9 lopen 13 

roeden groot, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen voornoemde 

Willelmus Loijer enerzijds en Rodolphus uijt der Hagen anderzijds. 

 

Jacobus Loze peciam terre novem lopinatas terre et tredecim (dg: via) 

virgatas terre continentem sitam in parochia de Nuwelant in loco dicto 
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Wilshuijze inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et hereditatem 

Rodolphi uijt der Hagen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Willelmo Loijer promittens warandiam et obligationem deponere (dg: 

except) tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 283v 09 di 09-08-1390. 

Jacobus Loze maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdigen, gedaan met 

goederen van wijlen Henricus Loze. 

 

Jacobus Loze calumpniavit vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quondam Henrici Loze ut dicebat calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 283v 10 wo 10-08-1390. 

Gerardus van de Doorn gaf uit aan Petrus den Snider zv Henricus Sniders en 

Walterus van den Velde zvw Petrus Bloemmart (1) 2 bunder beemd, uit 3 

bunder beemd die aan hem behoren, in Tilburg, ter plaatse gnd in het Broek 

van Hoesden, tussen Theodericus van Brakel enerzijds en Thomas Valant 

anderzijds, (2) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, tussen 
!Metta van Arle enerzijds en kvw Walterus gnd des Bonten anderzijds, (3) 

een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, tussen Johannes 

Leenvolgher enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, 

(4) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, tussen Johannes uten 

Loe enerzijds en Lambertus van den Beircdijc anderzijds, (5) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemde !Jutta van Arle enerzijds en Petrus Nouden 

anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, tussen Johannes Kijsteric enerzijds 

en Metta gnd Bliecs anderzijds, (7) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed 

van het klooster van Tongerlo enerzijds en voornoemde Petrus Nouden 

anderzijds, (8) een stuk land, aldaar, tussen Johannes Peijman enerzijds en 

Thomas Valant anderzijds, (9) een stuk heideland, in Tilburg, ter plaatse 

gnd in Lievengoer, tussen Theodericus zv Johannes gnd Huben enerzijds en 

Lambertus van den Laer anderzijds, met de wegen die hierbij horen en erover 

gaan; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). Voornoemde Petrus en 

Willelmus moeten recht van weg verlenen aan al degenen die hierin recht van 

weg hebben, aan voornoemde Gerardus en aan al degenen die erfoederen van 

voornoemde Gerardus zullen verwerven, gelegen achter voornoemde 

erfgoederen. 

 

Et duplicetur. 

Gerardus de Spina duo bonaria prati de tribus bonariis prati ad se 

spectantibus sitis in parochia de Tilborch in loco dicto int Broec van 

Hoesden inter hereditatem Theoderici de Brakel ex uno et inter 

hereditatem (dg: Thome filii quondam) Thome Valant ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia #in loco dicto Korvel# inter hereditatem 
!Mette de Arle ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Walteri 

dicti des Bonten ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia (dg: 

pa) in dicto loco Korvel vocato inter hereditatem Johannis Leenvolgher ex 

uno et inter hereditatem cenventus de Tongherlo ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia in dicto loco Korvel vocato inter hereditatem 

Johannis uten Loe ex uno et inter hereditatem Lamberti van den (dg: Beir) 

Beircdijc ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicte 
!Jutte de Arle ex uno et inter hereditatem Petri Nouden ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis Kijsteric ex uno et 

inter hereditatem Mette dicte Bliecs ex alio item peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem conventus de Tongherlo ex uno et inter 

hereditatem dicti Petri Nouden ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Johannis Peijman ex uno et inter Thome Valant ex alio 

#+ {BP 1178 f 283v 12 invoegen}# dedit ad hereditariam paccionem Petro 

den Snider filio Henrici Sniders et Waltero (dg: filio) van den Velde 

filio quondam Petri Bloemmart ab eisdem hereditarie (dg: pacc here) 
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possidendas pro (dg: cesibus d) censu fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et pro 

primo termino (dg: ultra) a purificationis proxime futuro ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt et promiserunt indivisi super omnia 

sufficientem facere tali condicione quod dicti Petrus et Willelmus viare 

tenebuntur per dictas hereditates omnes personas vias in hiis de jure 

habentes et (dg: omnes) dictum Gerardum et omnes personas qui 

acquisierunt et acquirent hereditates dicti Gerardi (dg: ibidem) retro 

dictas hereditates sitas ad minus dampnum dolo excluso. Testes Scilder et 

Jordus datum in festo Laurencii. 

 

BP 1178 f 283v 11 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Petrus en Walterus en Henricus Snider zv voornoemde Petrus 

beloofden aan voornoemde Gerardus van de Doorn 95 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (di 01-08-1391) te betalen. 

 

Dicti Petrus et Walterus (dg: promiserunt) et Henricus Snider filius 

dicti Petri promiserunt dicto Gerardo de Spina nonaginta quinque Hollant 

gulden seu valorem ad festum Petri ad vincula proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 283v 12 wo 10-08-1390. 

+ {invoegen in BP 1178 f 283v 10}. 

item peciam terre mericalis sitam in dicta parochia in loco dicto in 

Lievengoer inter hereditatem Theoderici filii Johannis dicti Huben ex uno 

et inter hereditatem Lamberti van den Laer simul cum viis ad premissa 

spectantibus et cum viis per premissa tendentibus. 

 


