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1178 mf8 D 04 f. 284. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 284r 01 wo 10-08-1390. 
Vergelijk: SAsH Burgerlijk Weeshuis, cartularium inv.nr. 518, f.573v, 10-08-1390. 

Gerardus van de Doorn gaf uit aan Gerardus zvw Thomas gnd Gheenkens soen 

een hofstad, tuin en aangelag, in Tilburg, ter plaatse Korvel, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoederen gnd die Gemeen Schijve anderzijds, 

strekkend met een eind aan Thomas Valant en met het andere eind aan Thomas 

Valant en Lambertus Mathijs soen, met de wegen die erdoor gaan; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 10 schelling geld aan de priesters in 

Den Bosch en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1392). Met condities over de wegen als hierboven. 

 

Gerardus de Spina (dg: do) quoddam domistadium ortum et hereditatem sibi 

adiacentem sitos in parochia de Tilborch in loco dicto Korvel inter (dg: 

hereditatem) communem plateam #ex uno# et inter hereditates dictas die 

(dg: Gheij) Gemeijn (dg: Sc) Scijve ex alio tendentes cum (dg: utro) uno 

fine ad hereditatem Thome Valant et cum (dg: cum) alio fine ad 

hereditates Thome Valant et Lamberti (dg: d) Mathijs soen #cum viis per 

premissa de jure transeuntibus# (dg: .) ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Gerardo filio quondam Thome dicti Gheenkens soen ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditario censu X solidorum monete 

presbitris in Busco exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit #et# 

promisit super omnia sufficientem additis condicionibus de via per totum 

(dg: s) ut supra. Testes Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 02 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Gerardus zv Thomas beloofde aan Gerardus van de Doorn 45 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (di 01-08-

1391) te betalen. 

 

Dictus Gerardus (dg: promisit dicto) filius Thome promisit Gerardo de 

Spina XLV Hollant gulden seu valorem ad Petri ad vincula proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 03 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van de Doorn verkocht aan Ghibo gnd Meijnarts soen een 

stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, ter plaatse gnd Molenstraat, 

tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en hr Johannes van 

Ghestel anderzijds. 

 

Dictus Gerardus de Spina peciam terre sitam in parochia de Tilborch in 

loco dicto Korvel (dg: inter) ad locum dictum Molenstraet inter 

hereditatem conventus de Tongherlo (dg: -e) ex uno et inter hereditatem 

domini Johannis de Ghestel ex alio (dg: dedit ad hereditariam paccionem) 

#hereditarie vendidit# Ghiboni dicti! Meijnarts soen ab eodem hereditarie 

possidendam (dg: pro hereditaria paccione) promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 04 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Gerardus 9 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (di 01-08-1391) te betalen. 
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Dictus Ghibo promisit dicto Gerardo novem Hollants gulden seu valorem ad 

Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 05 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Gerardus van de Doorn gaf uit aan Petrus Peijman zvw Johannes 

Peijman (1) een stuk land, gnd die Werst Akker, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Korvel, tussen Johannes Bruijstens enerzijds en kvw Walterus gnd Bont 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Johannes 

Bruijstens enerzijds en Jutta van Arle anderzijds, (3) 1 bunder beemd, uit 

3 bunder beemd behorend aan voornoemde Gerardus, in Tilburg, ter plaatse 

gnd in het Broek van Hoesden, tussen Theodericus van Brakel enerzijds en 

Thomas Valant anderzijds, met wegen; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijns, (b) cijnzen aan Arnoldus Houtappel, en thans voor (c) een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). Met de voorwaarde 

over wegen als hiervoor. 

 

Dictus Gerardus de Spina peciam terre dictam die Werst Acker sitam in 

parochia et loco predicto inter hereditatem Johannis Bruijstens ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Walteri dicti Bont ex alio atque (dg: 

unam he) peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Johannis 

Bruijstens ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum) Jutte de Arle ex 

alio item unum bonarium prati de tribus bonariis prati ad dictum Gerardum 

spectantibus sitis in dicta parochia in loco dicto int Broec van (dg: 

Hoeven) Hoesden inter hereditatem Theoderici de Brakel ex uno et inter 

hereditatem Thome Valant ex alio #cum viis ut supra# ut dedit ad 

hereditariam paccionem Petro Peijman filio (dg: Johannis) quondam 

Johannis Peijman ab eodem hereditarie possidendam #pro censu domini 

fundi# pro censibus Arnoldo Houtappel exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit super omnia sufficientem facere 

additis condicionibus de viis ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 06 wo 10-08-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Gerardus 72 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (di 01-08-1391) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Gerardo LXXII Hollant gulden seu valorem 

(dg: a) in festo Petri ad vincula proxime futuro persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 07 wo 10-08-1390. 

Reijmboldus van Ussen en zijn kinderen Johannes en Reijmboldus beloofden 

aan Arnoldus Heijme 89 Hollandse gulden of de waarde, 10½ plak en 2 mud 

haver, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus over een jaar (do 24-08-1391) te 

leveren. 

 

Reijmboldus de Ussen Johannes (dg: eius filius promisit A) et Reijmboldus 

eius liberi promiserunt Arnoldo Heijme octoginta novem Hollant gulden seu 

valorem et X et dimidium placken et duos modios avene mensure de Busco 

(dg: ad B) a festo Bartholomei proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 08 wo 10-08-1390. 

Henricus zvw Henricus Snider van Korvel verkocht aan zijn zoon Petrus een 

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

leveren, gaande uit een hofstad, huis en tuin, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Korvel, tussen Truda Cleijs en haar kinderen enerzijds en kv Henricus gnd 
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Galepijn anderzijds. De koper mag een schuur verwijderen die op de hofstad 

staat. 

 

Henricus filius #quondam# Henrici Snider de Korvel hereditarie vendidit 

Petro suo filio hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Busco) Tilborch 

tradendam ex (dg: domo) domistadio et domo #et orto# dicti venditoris 

sitis in parochia de Tilborch in loco dicto Korvel inter hereditatem 

Trude Cleijs et eius liberorum ex uno et inter hereditatem liberorum 

Henrici dicti Galepijn ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et sufficientem facere) 

tali condicione quod (dg: po) dictus venditor poterit amovere (dg: hors) 

horreum (dg: situm) consistens in dicto domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284r 09 wo 10-08-1390. 

Gerardus van de Doorn verkocht aan Johannes van Arle zvw Nijcholaus van 

Arle (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, tussen Johannes 

Peijman enerzijds en Johannes Bruijstens anderzijds, (2) een stuk land, 

aldaar, tussen Johannes uter Loe enerzijds en Jutta van Arle anderzijds, 

(3) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Jutta van Arle enerzijds en 

Petrus Nouden anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en Henricus Danels anderzijds, (5) 2 bunder 

beemd, gnd die Stribeemd, in Tilburg, naast de plaats gnd Lijvengoer, 

tussen Truda Cleijs enerzijds en Godefridus van Heijst anderzijds, met 

recht van weg over andere erfgoederen van voornoemde Gerardus aldaar voor 

voornoemde 2 bunder gelegen, vanaf de gemene weg over die erfgoederen tot 

aan voornoemde 2 bunder, deze 2 bunder belast met de grondcijns. 

 

Gerardus de Spina peciam terre sitam in parochia de Tilborch in loco 

dicto Korvel inter hereditatem Johannis Peijman ex uno et inter 

hereditatem Johannis Bruijstens ex alio atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Johannis uter Loe ex uno et inter hereditatem Jutte de 

Arle 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 conventus de Tongherlo ex uno et 

inter hereditatem (dg: Johannis dicti P) Henrici Danels ex alio item duo 

bonaria prati (?dg: s) dicta die Stribeemt sita in dicta parochia iuxta 

locum dictum Lijvengoer inter hereditatem Trude Cleijs ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Heijst ex alio simul cum jure viandi et veniendi 

et pergendi ad minus dampnum per alias (dg: ali) hereditates (dg: dicti 

Gerardi que fuerant) dicti Gerardi ibidem ante dicta duo bonaria sitas in 

toto eo jure quo dictus Gerardsu easdem hereditates ante dicta duo 

bonaria sitas dederat ad pactum die presenti scilicet a communi platea 

(dg: pla) ibidem per huiusmodi hereditates usque dicta duo bonaria prati 

ad minus dampnum dolo excluso ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Arle filio quondam Nijcholai de Arle promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: duobus) censu domini 

fundi ex dictis duobus bonariis prati solvendo. Testes Gerardus et 

Willelmus datum supra. 

 

1178 mf8 D 05 f. 284v. 

 in festo Laurencii: woensdag 10-08-1390. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1390. 

 

BP 1178 f 284v 01 wo 10-08-1390. 

Johannes van Arle en zijn broer Engbertus, kvw Nijcholaus van Arle, en 

Walterus zvw Nijcholaus gnd Scuijlenborch beloofden1 aan Gerardus van de 

                         
1 Zie → BP 1179 p 063bisr 03 do 08-06-1391, Johannes van Arle zvw 

Nijcholaus van Arle beloofde zijn broer Engbertus en Walterus gnd Claes 

soen schadeloos te houden. 
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Doorn 220 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande 

(di 01-08-1391) te betalen. 

 

Johannes de Arle Engbertus eius frater liberi quondam Nijcholai de Arle 

et (dg: Engbertus) Walterus filius quondam Nijcholai dicti Scuijlenborch 

promiserunt Gerardo de Spina ducentos et XX Hollant gulden seu valorem ad 

festum Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. Testes testes 

Gerardus et Willelmus datum in festo Laurencii. 

 

BP 1178 f 284v 02 do 11-08-1390. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen gaf uit aan Theodericus van der Bruggen 

(1) een stuk land, in Diessen, ter plaatse gnd Bascot, tussen Johannes van 

den Hoeve enerzijds en Johannes zv Johannes van Berze anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

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

02-1392). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot 

onderpand (2) een huis, erf en tuin, in Diessen, ter plaatse gnd Bascot, 

naast Walterus Hagheman enerzijds en de gemene weg anderzijds. De brief van 

Theodericus overhandigen aan hem of aan Willelmus van Middelberze. 

 

Solvit extraneus. 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen peciam terre sitam in 

parochia de Dijessen in loco dicto Bascot inter hereditatem Johannis van 

den Hoeve ex uno et inter hereditatem Johannis filii Johannis de Berze ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico van der 

Bruggen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Buscio danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: et in Busco traden) et primo termino ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Theodericus domum (dg: sit) aream et ortum ad se spectantes sitos 

in parochia et loco predictis predictis iuxta hereditatem Walteri 

Hagheman ex uno et inter communem plateam ex alio ad pignus imposuit. 

Testes Penu et Gerardus datum (dg: qu) in crastino Laurencii. Tradetur 

littera (dg: li) Theoderici sibi vel Willelmo de Middelberze. 

 

BP 1178 f 284v 03 do 11-08-1390. 

Voornoemde Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen gaf uit aan Henricus van den 

Hoeve (1) een stuk land, in Diessen, ter plaatse gnd Bascot, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus van den Hoeve, met een eind strekkend aan een 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot en thans voor een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (2) een huis en tuin, 

naast voornoemd stuk land. De brief overhandigen aan hem of aan Willelmus 

Middelberze. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Goeswinus peciam terre sitam in parochia de Dijessen in loco dicto 

(dg: Bus) Bascot inter hereditatem Henrici van den Hoeve ex (dg: uno ex 

.. ..) ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem 

plateam dedit ad hereditariam paccionem dicto Henrico van den Hoeve ab 

eodem hereditarie possidendam pro dimidio grosso antiquo et pro 

hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio purificationis et pro primo termino ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus 

domum et ortum ad se spectantes sitos contigue iuxta dictam peciam terre 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. Tradetur littera sibi 

vel Willelmo Middelberze. 
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BP 1178 f 284v 04 do 11-08-1390. 

Johannes zvw Johannes Spijerinc van Hezewijc gaf uit aan Petrus die 

Sluijter de helft van een stuk land, gnd die Vlierder Akker, in Heeswijk, 

tussen Arnoldus Rover Boest en Gerardus gnd Liben soen enerzijds en 

Walterus die Laet anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene 

weg, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus Rover Boest en Gerardus 

Liben soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde helft te leveren, voor het eerst 

over 3 jaar (ma 02-02-1394). 

 

Solverunt ambo. 

Johannes filius quondam Johannis Spijerinc de Hezewijc medietatem 

cuiusdam pecie terre dicte die (dg: L) Vlierder Acker site in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem Arnoldi Rover Boest (dg: ex) et Gerardi dicti 

Liben soen ex uno et inter hereditatem Walteri die Laet ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communem plateam scilicet illam medietatem que sita 

est contigue iuxta dictam hereditatem dictorum Arnoldi Rover Boest et 

Gerardi Liben soen ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro die 

Sluijter ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

quatuor sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ulra tres annos sine medio sequentes et supra dictam (dg: pe) 

medietatem tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Gerardus et 

Scilder datum (dg: quinta post Laur) in crastino Laurencii. 

 

BP 1178 f 284v 05 do 11-08-1390. 

(dg: De broers Willelmus en Theodericus). 

 

(dg: Willelmus et Theodericus fratres). 

 

BP 1178 f 284v 06 do 11-08-1390. 

Henricus Crumijseren verkocht aan Henricus nzv Albertus gnd die Moelner een 

hofstad in Hees, ter plaatse gnd op Runnen, tussen kv Johannes van den 

Eijnde enerzijds en Metta gnd Crumijseren anderzijds. 

 

Henricus Crumijseren domistadium situm in parochia de (dg: de) Hees in 

loco dicto op Runnen inter hereditatem liberorum Johannis van den Eijnde 

ex uno et inter hereditatem Mette dicte Crumijseren ex alio ut dicebat 

(dg: supportavit) #vendidit# Henrico filio #naturali# Alberti dicti die 

Moelner promittens warandiam et obligationem deponere (dg: tali 

condicione). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284v 07 do 11-08-1390. 

Arnoldus zvw Johannes van Zochel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zochel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 284v 08 do 11-08-1390. 

Henricus nzv Albertus gnd die Moelnere beloofde aan voornoemde Henricus 

Crumijseren een lijfrente van 8 Hollandse gulden of de waarde gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Henricus filius #naturalis# Alberti dicti die (dg: Cr) Moelnere promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum dicto Henrico Crumijseren 

vitalen pensionem octo Hollant gulden seu valorem (dg: j) anno quolibet 

ad vitam dicti Henrici Crumijseren Jacobi ex omnibus bonis primodicti 

Henrici habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 284v 09 do 11-08-1390. 

Voornoemde Henricus nzv Albertus die Moelner beloofde aan voornoemde 

Henricus Crumijseren 6 Hollandse gulden of de waarde direct na overlijden 

van voornoemde Henricus Crumijseren te betalen aan degene die voornoemde 

Henricus Crumijseren in zijn testament zal aanwijzen. 

 

Dictus Henricus filius #naturalis# Alberti die Moelner promisit dicto 

Henrico Crumijseren sex Hollant (dg: H) gulden seu valorem statim post 

decessum dicti Henrici Crumijseren persolvendos et illi (dg: vel illis) 

persone cui dictus Henricus Crumijseren (dg: cu) in suo testamento seu in 

suis! commiserit dandos et exsolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284v 10 do 11-08-1390. 

De broers Willelmus en Theodericus, kvw Gerardus van Leemputten, verkochten 

aan Johannes van Bladel bakker een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Boxtel, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Hoelaer, tussen 

Johannes van Rielant enerzijds en wijlen Arnoldus van den Loe anderzijds, 

(2) een hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen Theodericus 

van Hermalen enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen 

anderzijds, (3) ¼ deel, behorend aan Everardus zvw Johannes van der Vallen, 

in 2 bunder land, in Boxtel, ter plaatse gnd die Wedehage, tussen hr 

Henricus, nzvw Jacobus koster, priester enerzijds en Leijta gnd Clijnckarts 

en haar broer Johannes anderzijds, welke pacht aan voornoemde broers 

Willelmus en Johannes was verkocht door voornoemde Everardus zvw Johannes 

van der Vallen. Ter meerdere zekerbeid stelden voornoemde broers Willelmus 

en Theodericus tot onderpand (4) ¼ deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van hun ouders, in de hoeve, gnd ten Leemputten, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Kasteren. Vanaf nu zullen de broers voornoemde pacht, voor hun 

rekening, in Den Bosch leveren. 

 

Willelmus et Theodericus fratres liberi quondam Gerardi de Leemputten 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Bucstel solvendam hereditarie purificationis (dg: et infra parochiam de 

Rode supra hereditates infrascriptas tradendam) ex domo et orto et 

hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto Hoelaer inter hereditatem !hereditatem Johannis de Rielant ex 

uno et inter hereditatem quondam Arnoldi van den Loe ex alio atque ex 

quodam manso sito in dicta parochia in loco dicto Eilde inter hereditatem 

Theoderici de Hermalen ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen 

ex alio insuper ex quarta parte spectante ad Everardum filium quondam 

Johannis van der Vallen in duobus bonariis terre sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto die Wedehage inter hereditatem domini Henrici filii 

naturalis quondam Jacobi matricularii (dg: de) presbitri ex uno et inter 

hereditatem Leijten! dicte Clijnckarts et (verbeterd uit: ex) Johannis 

eius fratris ex alio venditam dictis Willelmo et Johanni fratribus a 

dicto Everardo filio quondam Johannis van der Vallen prout in litteris 

vendiderunt Johanni de Bladel pistori supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere insuper 

ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dicti Willelmus et 

Theodericus fratres (dg: mansum suum dictum te) unam quartam partem eis 

de morte quondam suorum parentum successione advolutam in (dg: bo) manso 

dicto ten Leemputten sito in parochia de (dg: Bust) Bucstel in loco dicto 

Casteren (dg: ut dicebant et e) in attinentiis (dg: dicti) eiusdem mansi 

ut dicebant ad pignus imposuerunt promiserunt insuper (dg: omnia) super 

omnia (dg: qu) #habita et habenda warandiam (dg: et ..) de dicta quarta 

parte et quod ipsi) ipsi (dg: d) nunc deinceps dictam paccionem 

deliberabunt et tradent #sub eorum laboribus et expensis# in Buscoducis 

hereditarie termino solucionis predicto. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 284v 11 do 11-08-1390. 

Ghisbertus Vullinc gaf uit aan Johannes van Brecht zvw Thomas gnd 

Ringhelwant (1) een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd Beurdse Straat, 

tussen erfgoed van voornoemde Ghisbertus enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gobelinus van Os anderzijds, 44 voet lang af te meten vanaf de gemene weg 

achterwaarts, vóór 19 voet breed en achter 15½ voet breed, (2) een stuk 

erfgoed, achter voornoemde hofstad en achter erfgoed van voornoemde wijlen 

Gobelinus gelegen, tussen een ander erfgoed van voornoemde Ghisbertus 

enerzijds en erfgoed van Johannes Reenken anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde hofstad en erfgoed van Gobelinus achterwaarts tot aan erfgoed 

van Henricus Hadewigen, welk stukje erfgoed reikt vanaf de achterste hoek 

van de voornoemde hofstad, aan de kant richting de stroom, lijnrecht tot 

aan een paal die staat naast het erfgoed van voornoemde Henricus Hadewigen, 

zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond 

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

 

Ghisbertus Vullinc quoddam domistadium situm in Busco ad vicum dictum 

Boertsche Straet inter hereditatem dicti Ghisberti ex uno et inter 

hereditatem quondam Gobelini de Os ex alio et quod domistadium continet 

(dg: ubique in latitudine XV ante iuxta communem plateam XIX pedatas et 

re) quadraginta quatuor pedatas in longitudine #mensurando a communi 

platea retrorsum# et quod domistadium continet ante iuxta communem 

plateam XIX pedatas in latitudine et retro in fine dicte longitudinis 

quindecim et dimidiam pedatas in latitudine insuper quandam (dg: 

hereditatem) peciam hereditatis sitam retro dictum domistadium et retro 

dictam hereditatem dicti quondam Gobelini inter (dg: hereditatem) aliam 

hereditatem dicti Ghisberti ex uno et inter hereditatem Johannis Reenken 

ex alio tendentem a dicto domistadio et dicta hereditate dicti quondam 

Gobelini retrorsum ad hereditatem Henrici Hadewigen et que particula 

hereditatis tendit (dg: linealiter) a posteriori (dg: anterori) #angulo# 

dicti domistadii (dg: usque aq) in latere versus aquam ibidem currentem 

linealiter usque ad palum fixum et positum iuxta dictam hereditatem dicti 

Henrici Hadewigen prout dicte domistadium et (dg: particula) pecia 

hereditatis ibidem site sunt et limitate (dg: ab eodem) dedit ad 

hereditarium censum Johanni de Brecht filio quondam Thome dicti 

Ringhelwant ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu III 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromsiit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 284v 12 do 11-08-1390. 

Henricus Hadewigen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Hadewigen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 D 06 f. 285. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1390. 

 

BP 1178 f 285r 01 do 11-08-1390. 

Gerardus van der Oetheren verkocht aan Andreas van Oudrigen een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, naast de Pikken Poort, tussen 

erfgoed van Henricus gnd Deerdenbuijc enerzijds en voornoemde poort, met 

een stukje erfgoed ertussen, anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan het Geefhuis in Den 

Bosch. 

 

Gerardus van der Oetheren hereditarie vendidit Andree de Oudrigen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie pasche ex 

domo et area sitis in [Busco] ad finem (dg: vici) vici Vuchtensis iuxta 

(dg: extra) portam dictam Picken Port inter hereditatem (dg: J) Henrici 
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dicti Deerdenbuijc ex uno et inter (dg: here) dictam portam quadam 

particula hereditatis interiacente ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu (dg: XXX) XL solidorum dicte monete (dg: exinde prius 

solven) mense sancti spiritus in Busco exinde solvendis. Testes Willelmus 

et Jordus datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1178 f 285r 02 do 11-08-1390. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Johannes van der Papendonc 40½ Gelderse 

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

 

Godefridus Sceijnckel promisit Johanni van der Papendonc XL et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini (dg: pro) proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Jordus datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1178 f 285r 03 do 11-08-1390. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Jans soen gaf uit aan Johannes gnd Claes 

soen van Heze 1/3 deel van een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Henricus Godarts soen enerzijds en erfgoed van 

Lambertus Metten soen anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde 

Lambertus Metten soen; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, en 

thans voor een n-erfcijns van 150 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Jans soen unam terciam 

partem cuiusdam domistadii siti in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Henrici Godarts soen ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Metten soen ex alio scilicet illam terciam partem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Lamberti Metten soen (dg: vendidit) dedit 

ad hereditarium censum Johanni (dg: filio) dictus Claes soen van Heze ab 

eodem hereditarie possidendam pro censu domini (dg: f) ducis et dando etc 

atque pro hereditario censu CL solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim (dg: Jo) Domini et mediatim Johannis ex dicta tercia 

parte promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 04 do 11-08-1390. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Mathias van Os zvw Johannes Sporniers 34 

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

betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Mathie de Os filio quondam Johannis 

Sporniers XXXIIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 05 do 11-08-1390. 

De broers Arnoldus Bruijstens, Godefridus en Johannes, hun zusters Yda en 

Metta, kvw Henricus Bruijn van Os, en Johannes van der Papendonc ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Henricus Bruijn verkochten? aan Johannes zvw 

Danijel zvw Arnoldus Gruijter van Os het deel, dat aan hen en aan wijlen 

voornoemde Henricus Bruijn gekomen was na overlijden van Arnoldus Gruijter 

wisselaar bv voornoemde Henricus Bruijn en Zoeta evw voornoemde Arnoldus, 

in (1) een hoeve van wijlen voornoemde Arnoldus Gruijter, ter plaatse gnd 

Vinkel, (2) 2 morgen land van wijlen voornoemde Arnoldus Gruijter, in 

Tefelen, ter plaatse gnd Kleebeemd, (3) 1 morgen land van wijlen voornoemde 

Arnoldus Gruijter, in Oss, ter plaatse gnd op Osser Gemeint. 

 

Arnoldus (dg: fi) Bruijstens Godefridus et Johannes fratres #Yda et Metta 

eorum sorores cum tutore# liberi quondam Henrici Bruijn de Os Johannes 

van der Papendonc maritus et tutor legitimus Heijlwigis (dg: eius) sue 

uxoris filie dicti quondam Henrici Bruijn totam partem et omne jus eis 
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(dg: de morte quondam) et dicto quondam Henrico Bruijn de morte quondam 

Arnoldi (dg: Wi) Gruijter campsoris fratris olim dicti Henrici Bruijn et 

Zoete uxoris eiusdem quondam Arnoldi successione advolutas in (dg: ma) 

quodam manso dicti quondam Arnoldi Gruijter sito in loco dicto Vinckel et 

in attinentiis eiusdem mansi quocumque sitis atque in duobus iugeribus 

terre (dg: sitis territorio de Meghen in loco) dicti quondam Arnoldi 

Gruijter in parochia de Tefelen in loco dicto Cleebeemt et in uno iugero 

(dg: iug) terre dicti quondam Arnoldi Gruijter sito in parochia de Os in 

loco dicto op Osser Gemeijnt ut dicebant! Johanni filio quondam Danijeli! 

(dg: dicti Gruijter) filii quondam Arnoldi Gruijter de Os promittentes 

cum tutore ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 285r 06 do 11-08-1390. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Yda 9 Gelderse gulden of 

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

 

Dictus Johannes emptor promisit dicte Yde novem Gelre gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 07 do 11-08-1390. 

Mr Arnoldus zvw mr Walterus gnd die Steensnider verkocht aan Gerardus van 

Gheffen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, over de Baseldonkse 

Brug, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van Franco zvw Johannes 

Vrancken soen van den Dungen anderzijds, reeds belast met 1 oude groot en 4 

pond voornoemd geld. 

 

Magister Arnoldus filius (dg: Th) quondam (dg: Th) magistri Walteri dicti 

die (dg: Kulsnider) Steensnider hereditarie vendidit Gerardo van Gheffen 

hereditarium censum (dg: XL) #XX# solidorum (dg: J) monete solvendum 

hereditarie (dg: mediatim Domini) nativitatis Johannis ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco (dg: iuxta) #ultra# pontem dictum die 

Baseldonchsche Bruggen inter aquam ibidem currentem ex uno #et# inter 

hereditatem Franconis filii quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

here) uno grosso antiquo et quatuor libris dicte monete exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 08 do 11-08-1390. 

(dg: A). 

 

BP 1178 f 285r 09 do 11-08-1390. 

Albertus zv Jordanus gnd Ebens soen van Oerscot beloofde aan Gerardus die 

Ketelaer van Tiel 40 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Albertus filius (dg: quondam) Jordani dicti Ebens soen de Oerscot 

promisit Gerardo die Ketelaer de Tiel XL Hollant gulden seu valorem ad 

(dg: nativitatis Martini) festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 10 do 11-08-1390. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus die Moelner van Vucht beloofde aan 

Theodericus gnd Roeskens 58½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Reijnerus de (dg: A Holle) Holten filius Willelmi die Moelner de Vucht 

promisit Theoderico dicto Roeskens LVIII et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 285r 11 do 11-08-1390. 

Godefridus gnd Heelt van Dijnter verkocht aan Johannes van Boege een stuk 

land, in Dinther, ter plaatse gnd Hulse Akker, beiderzijds tussen hr 

Walramus heer van Helmond en Keerberch ridder, strekkend tot aan erfgoed 

gnd Cloers Hostat, welk stuk land aan hem was verkocht door Willelmus gnd 

van Dorhout van Vechel. 

 

Godefridus dictus Heelt de Dijnter (dg: pe) quandam peciam terre sitam in 

parochia de Dijnter ad locum dictum (dg: H) communiter Hulse Acker inter 

hereditates domini Walrami domini de Helmont et de Keerberch militis ex 

utroque latere coadiacentes tendentem ad hereditatem dictam communiter 

Cloers Hostat venditam sibi a Willelmo dicto de (dg: Ho) Dorhout de 

Vechel prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# Johanni de Boege 

cum litteris et #et aliis# jure promittens ratam servare #(dg: et 

impeticionem proximitatis)# obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 12 do 11-08-1390. 

Hermannus Gleijns verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Gleijns prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 13 do 11-08-1390. 

(dg: Emondus zvw Henricus van Rode ev). 

 

(dg: Emondus filius quondam Henrici de Rode maritus legitimus). 

 

BP 1178 f 285r 14 do 11-08-1390. 

Johannes die Moelner zvw Jacobus gnd Pauwels soen beloofde aan Henricus gnd 

Teije 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391), 

in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes die Moelner filius quondam Jacobi dicti Pauwels soen promisit 

Henrico dicto Teije quinque modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 285r 15 do 11-08-1390. 

Jkvr Margareta wv Johannes Bie zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel 

droeg over aan Arnoldus Berwout (voor ½), Johannes die Meijer en Johannes 

Broc (samen voor ½) de helft van de helft van 1 bunder moer van wijlen 

voornoemde Johannes Bije, ter plaatse gnd Huisven, ter plaatse gnd dat Oude 

Meer. Zodra alle turf is afgegraven, gaat de grond terug naar hen, aan wie 

die volgens recht toekomt. De brief overhandigen aan Arnoldus Berwout. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Johannis Bie filii quondam Walteri 

dicti Groet Wouter de Berkel cum tutore medietatem (dg: med) #ad se 

spectantem# medietatis unius bonarii hereditatis dicte moer dicti quondam 

Johannis Bije siti in loco dicto (dg: me) Huusvenne ad locum dictum dat 

Aude (dg: -r) Meer ut dicebat (dg: supportavit Arnoldo Berwout Johanni 

die M) in ea quantitate qua ibidem sita est supportavit Arnoldo Berwout 

Johanni die Meijer et Johanni Broc scilicet dicto Arnoldo Berwout pro una 

medietate et predictis Johanni Meijer et Johanni Broec pro reliqua 

medietate primodicte medietatis promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere tai condicione annexa quod cum omnes cespites in 

primodicta medietate (dg: me) fuerint exfossi extunc eius fundus 

devolvetur ad illos ad quos de jure extunc (dg: deb) devolvi tenebitur. 

Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo Berwout. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

12 

BP 1178 f 285r 16 do 11-08-1390. 

Voornoemde drie beloofden aan Hilla van Catwijc 40 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen, hetzelfde bedrag 

over een jaar (vr 02-02-1392) en hetzelfde over 2 jaar (zo 02-02-1393). 

Opstellen in 3 brieven. 

 

Nota. 

(dg: dicti 3 pro) Dicti 3 promiserunt (dg: dicte domicelle Margarete 

centum et XX) #Hille de Catwijc# XL Hollant gulden seu valorem (dg: s) ad 

purificationis proxime et tantum a purificationis proxime futuro ultra 

annum et tantum a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. Et ponatur in 3 litteris. 

 

1178 mf8 D 07 f. 285v. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1390. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 12-08-1390. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 13-08-1390. 

 in profesto assumptionis: zondag 14-08-1390. 

 

BP 1178 f 285v 01 do 11-08-1390. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Hermannus van Zonne 19½ Gelderse gulden 

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

 

Johannes de Brolijo promisit Hermanno de Zonne XIX et dimidium (dg: Ho) 

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

futurum persolvendos. Testes Penu et Jorden datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1178 f 285v 02 vr 12-08-1390. 

Henricus zvw Johannes Moelner van Erpe verkocht aan Leonius van de Kelder 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een kamp met gebouwen in Erp, naast de plaats gnd die Berge Ynde, tussen 

Goessuinus van den Berge enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast 

met 3 schelling aan de naburen aldaar en 40 schelling aan voornoemde koper. 

 

Henricus filius quondam Johannis Moelner de Erpe hereditarie vendidit 

Leonio de Penu hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex campo quodam sito in parochia de Erpe iuxta 

locum dictum die Berge Ynde inter hereditatem Goessuini van den Berge ex 

uno et inter communitatem ex alio et ex eius edificiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus 

solidis vicinis ibidem et XL solidis dicto emptori prius solvendis. 

Testes Spanct et Scilder datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 285v 03 vr 12-08-1390. 

Arnoldus Veer en zijn vrouw Agnes dv Ghevardus van Eijndoven droegen over 

aan Leonius van de Kelder een jaarlijkse pacht van 10 mud rogge en 6 mud 

gerst, op de goederen gnd ten Laar die waren van wijlen Goessuinus van de 

Kelder, in Erp, Bossche maat, die Henricus van de Kelder en zijn broer 

Arnoldus beloofd hadden aan voornoemde Agnes, op haar leven met Lichtmis te 

leveren, gaande uit goederen gnd ten Laar en uit andere goederen van 

voornoemde Henricus en zijn broer Arnoldus. 

 

Arnoldus Veer maritus legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie 

(dg: quond) Ghevardi de Eijndoven et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore annuam paccionem decem modiorum siliginis atque sex modiorum ordei 

scilicet ordei custibilis in bonis dictis ten Laer que fuerant quondam 

Goessuini de Penu sitis in Erpe et in eorum attinentiis annuatim 

crescendis mensure de Busco quam Henricus de Penu et Arnoldus eius frater 

dicte Agneti #ad eius vitam# dare et solvere (dg: promiserunt) 

promiserant anno quolibet ad vitam dicte Agnetis et non ultra 

purificationis ex (dg: ..) bonis ten Laer vocatis et ex ceteris bonis 
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dictorum Henrici et Arnoldi sui fratris prout in litteris legitime 

supportaverunt Leonio de Penu cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Goess 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 285v 04 vr 12-08-1390. 

Arnoldus van der Braken droeg over aan Willelmus van Audenhoven (1) een 

erfgoed in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Arnoldus schoenmaker 

enerzijds en erfgoed gnd die Voert anderzijds, strekkend van de heide 

aldaar tot aan de gemene weg, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd aan 

die Wade, welk stuk land en welke cijns voornoemde Arnoldus van der Braken 

verworven2 had van Jacobus gnd van Berze, zvw Willelmus gnd Vos van Berze, 

ev Heijlwigis dvw Johannes gnd Honijman. 

 

Arnoldus van der Braken quandam hereditatem sitam in parochia de Oerscot 

ad locum dictum Spoerdonc inter hereditatem Arnoldi sutoris! ex uno et 

inter hereditatem dictam die Voert ex alio tendentem a merica ibidem ad 

communem plateam atque hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam prato sito in parochia 

de Oerscot ad locum dictum aen die Wade quam peciam (dg: p) terre et quem 

censum dictus Arnoldus van der Braken erga Jacobum dictum de Berze filium 

(dg: -s) quondam Willelmi dicti Vos de Berze maritum et tutorem legitimum 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: a) Johannis dicti Honijman (dg: 

emendo acq) acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportavit Willelmo de Audenhoven cum litteris et aliis et jure 

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

Testes Spanct et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 285v 05 vr 12-08-1390. 

Ludovicus zv Hubertus zv Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn 

voornoemde vader Hubertus beloofden aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 223 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te 

betalen. 

 

Ludovicus filius Huberti filii Johannis Swenelden soen de Ghemert et 

dictus Hubertus #eius pater# promiserunt Gerardo Broc filio quondam Petri 

Broc ducentos et XXIII Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 285v 06 za 13-08-1390. 

Henricus van Nuijs droeg over aan Johannes zv Johannes van Os gewantsnijder 

9 Hollandse gulden, die Johannes van Erkelent aan hem moet betalen. 

 

Henricus de Nuijs novem Hollant gulden quos Johannes de [E]rkelent sibi 

solvere tenetur ut dicebat legitime supportavit Johanni filio Johannis de 

Os pannicide. Testes Spanct et Willelmus datum (dg: sexta post L) sabbato 

post Laurencii. 

 

BP 1178 f 285v 07 za 13-08-1390. 

Thomas van Hijntham droeg al zijn beesten over aan Henricus Stierken. 

 

Thomas de Hijntham omnes suas bestias quocumque locorum sitas legitime 

supportavit Henrico Stierken promittens ratam. Testes Scilder et Gestel 

datum supra. 

 

BP 1178 f 285v 08 zo 14-08-1390. 

Gerardus gnd Cangieter enerzijds en Theodericus Storme gewantsnijder 

anderzijds verklaarden dat de stenen muur met ondergrond, die staat in Den 

                         
2 Zie ← BP 1175 f 284r 08 do 11-12-1371, overdracht van deze goederen. 
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Bosch, in de Orthenstraat, tussen de erfgoederen en huizen van beide 

partijen, gemeenschappelijk eigendom is. Elk van beide mag zijn gebouwen in 

en op deze muur bouwen. Breekt iemand hierbij iets, dan moet hij de schade 

zelf herstellen. Voornoemde Gerardus zal direct naast deze muur, aan de 

zijde van voornoemde Theodericus een goot onderhouden, ter lengte van de 

gebouwen van voornoemde Theodericus, waarlangs het water van de gebouwen 

van voornoemde Theodericus kan afvloeien, en die moet hij blijven 

onderhouden tot aan de tijd dat Theodericus zo hoog zal bouwen, dat de 

gebouwen van voornoemde Theodericus kunnen afwateren in de goot die op 

voornoemde muur geplaatst zal worden. Deze te plaatsen goot, waarlangs dan 

de gebouwen van zowel Gerardus als Theodericus zullen afwateren, zullen 

beide partijen daar van harde steen maken, en onderhouden; het water zullen 

beide partijen via een loden pijp naar de Orthenstraat afvoeren. 

Zodra een van beide partijen voornoemde muur wil verlengen over de lengte 

van hun erfgoederen, dan moet de andere partij daartoe 3000 gebakken stenen 

leveren. 

 

Gerardus dictus Cangieter ex una parte et Theodericus Storme rasor 

pannorum ex altera parte palam recognoverunt quod murus lapideus cum suo 

fundo consistens et situs in Busco in vico Orthensi inter hereditates #et 

domos# dictarum partium est erit et permanebit perpetue communis dictarum 

partium et quod quelibet dictarum partium libere poterit edificare et sua 

edifica imponere iniungere et firmare #per anchoras et alias# in dicto 

muro et supra dictum (dg: e) murum edificare ad eius profectum (dg: item 

quod dictus) ita #?tamen# quod quecumque aliquis dictarum partium franget 

in dicto muro hoc eadem pars que franget #illud# reparare tenebitur item 

quod dictus Gerardus tenebit contigue iuxta dictum murum versus dictam 

hereditatem dicti (dg: Ge) Theoderici unum guttarium dictum goet ad 

longitudinem (dg: domus dicti) edificiorum dicti Theoderici ibidem in 

bona disposicione sic quod aque currentes et descendentes pro tempore #de 

edificiis dicti Theoderici et (dg: de edificiis dicti Gerardi)# commode 

poterint transire incurrere in dicto guttario et per huiusmodi guttarium 

#sine dampnis dicti Theoderici# scilicet ad illud temporem quo dictus 

Theodericus edificabit ibidem supra suam hereditatem ad tantam 

altitudinem qua huiusmodi edificia dicti Theoderici commode poterint 

stillare in guttario supra dictum murum situando scilicet quamcito dictus 

Theodericus #(dg: supra dictum murum et in dicto muro) supra dictum murum 

et in dicto muro# supra dictam suam hereditatem ad tantam altitudinem 

edificaverit extunc dicte parte supra dictum murum unum guttarium 

lapideum (dg: et dor) de duris lapidibus per quod aque descendentes de 

domo dicti Gerardi et de edificiis a dicto (dg: G) Theoderico (dg: 

edifican) supra dictum murum et supra suam hereditatem edificandis (dg: 

comp) commode poterint descendere et transcurrere et huiusmodi aquas 

dicte partes #extunc# deducent ab huiusmodi guttario #supra dictum murum 

situando# inferius usque ad terram versus dictum vicum Ortensem per 

plumbeam fistulam quas guttarium et fistulam plumbeam extunc deinceps sub 

eorum communibus expensis in bona disposicione tenebunt et observabunt 

sic quod dicte aque commode in dicto guttario et per idem guttarium 

#supra dictum murum situandum# et per dictam fistulam poterint 

transcurrere et descendere item quod quandocumque aliquis dictarum 

partium dictum murum ulterius et longius voluerit fundare et construere 

ad longitudinem #hereditatum# dictarum partium #ibidem# et (dg: ad altit) 

ad tantam altitudinem et latitudinem quantam habet dictus murus extunc 

altera dictarum partium #dabit# huiusmodi parti que pars dictum murum 

ulterius et longius construet et edificabit (dg: i dabit) in subsidium 

huiusmodi novi muri ulterius et longius construendi (dg: quatuor) tria 

milia coctorum lapidum quas condiciones (dg: pro) dicte partes 

promiserunt indivisi super omnia ratas servare et adimplere. Testes 

Gerardus et Willelmus datum in profesto assumptionis. 
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BP 1178 f 285v 09 zo 14-08-1390. 

Gerardus Cangieter enerzijds en Reijnerus van Holten anderzijds verklaarden 

dat de stenen muur met ondergrond, die staat in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen de huizen van beide partijen, gemeenschappelijk 

eigendom is. Ze mogen daarin en daarop bouwen vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan de ramen van voornoemde Gerardus, daar achter gelegen, 

naast de beerput van voornoemde Reijnerus, gelegen achter het huis van 

voornoemde Reijnerus. Beide partijen zullen op die muur een goot 

onderhouden en ze zullen ook een loden afvoer naar de Orthenstraat 

onderhouden. 

Voornoemde Reijnerus zal nooit iets achter zijn huis bouwen, behalve een 

vloet, die zijn hoogte zal hebben aan de kant van het erfgoed van Henricus 

van Diegeden en die met zijn dak afvoert naar het erfgoed van voornoemde 

Gerardus; de goot van voornoemde vloet zal een halve voet boven de ramen 

van de kamer van voornoemde Gerardus moeten liggen. Voornoemde Gerardus 

noch de toekomstige eigenaren van het huis van voornoemde Gerardus mogen, 

door de ramen van voornoemde Gerardus, iets gooien of werpen op het erfgoed 

van voornoemde Reijnerus. 

 

Gerardus (dg: G) Cangieter ex una et Reijnerus de Holten ex altera palam 

recognoverunt quod murus lapideus cum eius fundo consistens et situs in 

Busco (dg: ad) in vico Orthensi inter domos dictarum partium est erit et 

permanebit perpetue communis dictarum partium ad edificandum in (dg: d) 

et supra dictum murum et sua edificia firmandi imponendi et iniungendi in 

et supra dictum in omnibus et per omnia prout huiusmodi edificia dictarum 

partium in dicto muro et supra dictum murum sic constructa imposita et 

firmata et ad profectum dictarum partium scilicet ad longitudinem dicti 

muri tendentis a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad fenestras dicti 

Gerardi consistentes (dg: g iux) #retro# iuxta cloacam #dicti Reijneri# 

consistentem #contigue# retro domum dicti Reijneri ita quod (dg: dictar) 

dicte partes perpetue tenebunt et observabunt perpetue in bona 

disposicione guttarium situm supra dictum murum et fistulam plumbeam 

dependentem et descendentem ab huiusmodi guttario versus vicum Orthensem 

#ad terram# sic quod aque descendentes et currentes (dg: per) in dicto 

guttario et per idem guttarium ab edificiis dictarum partium pro tempore 

commode poterint per dictum guttarium et per dictam fistulam #transire 

currere et descendere# item quod dictus Reijnerus nunquam edificabit 

aliquid retro domum lapideam dicti Reijneri (dg: nisi per) nisi edificium 

dictum vloet quod habebit altitudinem suam versus hereditatem Henrici de 

Diegeden et cum suo tecto (dg: de) descendet versus hereditatem dicti 

Gerardi sic quod #stillicidium# huiusmodi efificii vloet vocati erit 

superius fenestras (dg: dicti) camere dicti Gerardi ibidem per spacium 

dimidie pedate item quod dictus Gerardus nec possessores pro tempore 

domus #dicti# Gerardi ibidem nunquam effundent et proicient aliquod supra 

hereditatem dicti Reijneri ibidem #per fenestras dicti Gerardi# quas 

condiciones promiserunt dicte partes super omnia mutuo ratas servare et 

adimplere. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 D 08 f. 286. 

 in festo assumptionis: maandag 15-08-1390. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 18-08-1390. 

 

BP 1178 f 286r 01 zo 14-08-1390. 

Petrus gnd die Moelner droeg over aan Adam van Mierde een b-erfpacht van 3 

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

Johannes van Neijnsel en zijn zoon Jacobus, door voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Gheerburga dvw Henricus gnd Molen zvw 

Gerardus pottenbakker. 

 

Petrus dictus die (dg: Mol) Moelner hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 
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sibi a Johanne de Neijnsel et Jacobo eius filio ab eodem Johanne et 

quondam Gheerburga eius uxore filia quondam Henrici dicti Molen filii 

quondam Gerardi tornatoris pariter genito prout in litteris supportavit 

Ade de Mierde cum litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam 

servare) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 02 zo 14-08-1390. 

Petrus zvw Arnoldus gnd Moelner van Westilborch droeg over aan Adam van 

Mierde een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een stuk land met gebouwen, in Enschot, tussen 

Hermannus van Berkel zv Bruijstinus van Andel enerzijds en Ghisbertus gnd 

Geelbeert anderzijds, welk stuk land voornoemde Hermannus van Berkel voor 

voornoemde pacht verkregen had van Walterus zvw Petrus van den Laer, en 

welke pacht Walterus van den Laer zvw Walterus van den Laer verworven had 

van voornoemde Walterus zvw Petrus van den Laer, en welke pacht Walterus 

van den Laer zv voornoemde Walterus van den Laer zvw Walterus van den Laer 

verworven had van zijn voornoemde vader Walterus van den Laer zvw Walterus 

van den Laer, en welke pacht eerstgenoemde Petrus verworven had van 

voornoemde Walterus zv Walterus van den Laer zvw Walterus van den Laer. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi dicti Moelner de Westilborch hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc (dg: quam 

se) solvendam hereditarie (dg: purificationis) purificationis ex pecia 

terre sita in parochia de Enschit inter hereditatem Hermanni de Berkel 

filii Bruijstini de Andel ex (dg: Andel) uno et inter hereditatem 

Ghisberti dicti Geelbeert ex alio #cum suis attinentiis edificiis# (dg: 

quam peciam terre) quam peciam terre dictus Hermannus de Berkel erga 

Walterum filium quondam Petri van den Laer pro dicta paccione 

acquisiverat et quam paccionem Walterus van den Laer filius quondam 

Walteri van den Laer erga dictum Walterum filium quondam (dg: Petri) 

Petri van den Laer acquisiverat et quam paccionem (dg: dictus) Walterus 

(dg: van den Laer) #van den Laer# filius (dg: quondam) #dicti# Walteri 

van den Laer (dg: sppvi) filii quondam Walteri van den Laer erga (dg: d) 

eundem Walterum van den Laer filium quondam (dg: van den Laer) Walteri 

van den Laer suum patrem acquisiverat et quam paccionem (dg: d) 

primodictus Petrus erga dictum Walterum filium Walteri van den Laer 

filium #quondam# Walteri van den Laer acquisiverat ut dicebat supportavit 

Ade de Mierde promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem #et eventuram# deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 03 zo 14-08-1390. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus Moelner van Vucht beloofde aan 

Rijchmoedis ev Franco Nolleken 86 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Reijnerus de Holten filius (dg: Theoderici Th) Willelmi Moelner de Vucht 

promisit Rijchmoedi (dg: -s) uxori Franconis Nolleken LXXXVI Gelre gulden 

seu valorem ad (dg: n) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 286r 04 ma 15-08-1390. 

Henricus zvw Willelmus Stephens soen beloofde aan Johannes zv Godefridus 

Claes soen, tbv Henricus Dicbier zv Godefridus, 17 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Stephens soen promisit Johanni filio 

Godefridi Claes soen ad opus Henrici Dicbier filii Godefridi XVII Gelre 

gulden vel valorem ad Petri ad cathedram proxime persolvendos. Testes 
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Scilder et Goess datum in festo assumptionis. 

 

BP 1178 f 286r 05 ma 15-08-1390. 

Ludovicus van Engelen, Theodericus Hermans soen, Johannes Floijaert en 

Wenemarus Hermans soen beloofden aan Johannes van den Straten en Arnoldus 

Boc, tbv hen en hr Henricus Buc, 33 Hollandse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Ludovicus de Engelen Theodericus Hermans soen Johannes Floijaert et 

Wenemarus (dg: Herman) Hermans soen promiserunt Johanni van den Straten 

et Arnoldo Boc ad opus ipsorum et ad opus domini Henrici Buc vel ad opus 

alterius eorum XXXIII Hollant gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Spanct et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 06 do 18-08-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel verkocht aan Elizabeth dv Henricus van 

den Laer en Terisius gnd Terijs zvw Johannes van den Wiel een stuk beemd3 

gnd die Eigen, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelizel, tussen die Dommel 

enerzijds en Gerardus van Aa en Godefridus van Hedechusen anderzijds. De 

brief aan een van hen overhandigen, die het eerst komt. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel (dg: quandam) peciam prati 

dictam die Eijghen sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Zelizel 

inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Gerardi de Aa 

et hereditatem Godefridi de Hedechusen ex alio vendidit Elizabeth filie 

(dg: quondam) Henrici van den Laer et Terisio dicto Terijs filio quondam 

Johannis van den Wiel promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Goess datum quinta post assumptionem. Tradetur littera 

alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1178 f 286r 07 do 18-08-1390. 

Johannes van Weert droeg over aan Petrus zvw Arnoldus Jans soen, tbv 

Theodericus, Arnoldus en Ermgardis, kvw Theodericus gnd Terlinc, een 

b-erfcijns van 4 pond 15 schelling, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Helmond, tussen Godefridus gnd Bindermans 

enerzijds en Katherina gnd Coenkens anderzijds, (2) een beemd, achter de 

plaats gnd Biersdonk, welke beemd was van Johannes gnd van den 

Vinckenvloege, welke cijns voornoemde Johannes van Weert verworven had van 

Reijnerus zvw Reijnerus zv Metta gnd die Gruijstere. De brief overhandigen 

aan Arnoldus van den Goer. 

 

(dg: Solvit). 

Johannes de Weert hereditarium censum quatuor librarum et quindecim 

solidorum solvendum hereditarie Martini ex domo et orto sitis in Helmont 

inter hereditatem Godefridi dicti Bindermans ex uno et inter hereditatem 

Katherine dicte Coenkens ex alio atque ex prato sito retro locum dictum 

Biersdonc quod pratum fuerat olim Johannis dicti van den Vinckenvloege 

quem censum dictus Johannes de Weert erga Reijnerum filium quondam 

Reijneri filii Mette dicte die !Gruijstere acquisiverat prout in litteris 

supportavit Petro filio (dg: Arnold) quondam Arnoldi Jans soen ad opus 

(dg: liberorum quondam) Theoderici Arnoldi et (dg: Erg) Ermgardi 

liberorum quondam Theoderici dicti Terlinc cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: Scilder et Goess datum quinta post assumptionem traditur alteri 

prius vendienti testes) Penu et Scilder datum supra. Tradetur littera 

Arnoldo van den Goer. 

 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 271r 03 ma 11-07-1390, overdracht helft van de beemd. 
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BP 1178 f 286r 08 do 18-08-1390. 

Petrus zvw Johannes Leijten soen kousenmaker beloofde aan Nijcholaus zvw 

Johannes gnd Gheenkens soen 40 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Petrus filius (dg: J) quondam #Johannis# Leijten soen caligator promisit 

Nijcholao filio quondam Johannis dicti Gheenkens soen XL gulden scilicet 

XXX gemeijn placken pro quolibet gulden ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 09 do 18-08-1390. 

Johannes zv Gerardus Hacken beloofde aan Wellinus van Os 170 Gelderse 

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

 

Johannes filius Gerardi Hacken promisit Wellino de Os centum et 

septuaginta Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1178 f 286r 10 do 18-08-1390. 

Henricus van der Boijdonc beloofde aan Theodericus van Gherwen 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Henricus van der Boijdonc promisit Theoderico de Gherwen L Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 11 do 18-08-1390. 

Johannes die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Johannes van Gewanden 

een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Grote 

Maarse Wert, (1) 1 morgen tussen Johannes van Kuijc enerzijds en Johannes 

van Maren anderzijds, (2) de andere morgen beiderzijds tussen wijlen 

Johannes van den Hoevel van Druenen. 

 

Johannes die Hoel filius quondam Willelmi die Hoel hereditarie vendidit 

Johanni de Gewanden hereditarium censum unius aude scilt monete Francie 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus 

terre dicti venditoris sitis in parochia de Maren in loco dicto die 

Groten Maerssche Wert quorum unum #juger# inter hereditatem Johannis de 

Kuijc ex uno et inter hereditatem Johannis de Maren ex alio et secundum 

#juger# inter hereditatem (dg: here) quondam Johannis van den Hoevel de 

Druenen ex (dg:uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286r 12 do 18-08-1390. 

Willelmus Gobels soen van Ghewanden verkocht aan Johannes van Ghewanden een 

n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad, huis en 4 hont aangelegen land, in Maren, ter 

plaatse gnd Gewande, tussen Willelmus van Bakel enerzijds en Wernerus gnd 

Ebbekens soen anderzijds, reeds belast met 40 schelling gemeen paijment. 

 

Willelmus Gobels soen van Ghewanden hereditarie vendidit Johanni de 

Ghewanden hereditarium censum unius aude scilt monete Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Dominim ex domistadio et domo et 

quatuor hont terre sibi adiacentibus sitis in parochia de Maren in loco 

dicto Ghewanden inter hereditatem Willelmi de Bakel ex uno et inter 

hereditatem Werneri dicti Ebbekens soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XL solidis 

communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 
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datum supra. 

 

1178 mf8 D 11 f. 286v. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 18-08-1390. 

 

BP 1178 f 286v 01 do 18-08-1390. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Johannes 

Herinc zv Johannes Herinc vleeshouwer een huis4 en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Theodericus Mertens enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Os anderzijds, aan hem verkocht door Truda dvw 

Zegherus Lexus. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris laneorum domum et aream sitam 

(dg: al) in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Theoderici 

Mertens ex uno et inter hereditatem Johannis de Os ex alio venditam sibi 

a Truda filia quondam Zegheri Lexus prout in litteris (dg: sup) vendidit 

Johanni Herinc filio Johannis (dg: Jo) Herinc carnificis supportavit cum 

litteris et (dg: ju) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Scilder datum quinta 

post assumptionem. 

 

BP 1178 f 286v 02 do 18-08-1390. 

Johannes zv Gerardus Hacken beloofde aan Yda ev Gerardus Brocs, tbv 

voornoemde Gerardus, 63 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes filius Gerardi Hacken promisit Yde uxori Gerardi Brocs ad opus 

eiusdem Gerardi LXIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 03 do 18-08-1390. 

Ghibo Keijot en Ludekinus zv Cristianus metten Ymen beloofden aan Rodolphus 

van den Broec, tbv hr Ghisbertus Kreijnsken, 93 Hollandse gulden of de 

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

 

Ghibo Keijot et Ludekinus filius Cristiani metten Ymen promiserunt 

indivisi super omnia Rodolpho van den Broec ad opus (dg: Gh) domini 

Ghisberti Kreijnsken nonaginta tres Hollant gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 04 do 18-08-1390. 

Walterus Agnesen soen, Arnoldus Zeghers soen en Reijnkinus Heijnen soen 

beloofden aan Johannes van Ghemert de jongere 23 mud rogge5, Bossche maat, 

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

 

Walterus Agnesen soen Arnoldus Zeghers soen et Reijnkinus Heijnen soen 

promiserunt Johanni de Ghemert juniori XXIII modios siliginis mensure de 

Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 05 do 18-08-1390. 

Goeswinus Moedel van der Donc beloofde aan Johannes nzvw Walterus van Erpe 

29 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391) 

te betalen. 

 

Goeswinus Moedel (dg: f) van der Donc promisit Johanni filio naturali 

quondam Walteri de Erpe XXIX Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

                         
4 Zie → BP 1179 p 442v 09 ma 20-01-1393, verkoop van dit huis. 
5 Zie → BP 1178 f 302r 01 za 24-09-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 06 do 18-08-1390. 

(dg: Willelmus zvw Albertus van Bucstel). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel). 

 

BP 1178 f 286v 07 do 18-08-1390. 

Broeder Willelmus die Meester zvw Henricus die Meester broeder van de derde 

orde, en Johannes zvw Henricus zvw voornoemde Henricus Meester deden tbv 

Willelmus van Bruggen afstand van een beemd gnd den Dikbiers Beemd, in 

Esch, ter plaatse gnd in het Achel, tussen Johannes Erenbrechts soen 

enerzijds en Goeswinus Steenwech anderzijds. 

 

Frater Willelmus die Meester filius quondam Henrici die Meester #frater# 

tercii ordinis et Johannes filius quondam Henrici filii dicti quondam 

Henrici Meester super prato #dicto den Dicbiers Beemt# sito in parochia 

de Essche in loco dicto int Achel inter hereditatem Johannis Erenbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem Goeswini (dg: Steev) Steenwech ex alio 

et super jure ad opus Willelmi de Bruggen renunciaverunt promittentes 

indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 08 do 18-08-1390. 

Gerardus Vauderics beloofde aan Johannes van der Papendonc 19½ Gelderse 

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

 

Gerardus Vauderics promisit Johanni van der Papendonc XIX et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 09 do 18-08-1390. 

Broeder Willelmus die Meester zvw Henricus die Meester, broeder van de 

derde orde van Sint-Franciscus, verkocht aan Gertrudis wv Nijcholaus van 

Tolen een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stuk land, 1 

zester gerst groot, in Gestel bij Herlaer, in een akker gnd die Midde 

Akker, tussen Johannes Uleman enerzijds en Heijlwigis wv Henricus 

anderzijds, (2) 1 zester roggeland, in Gestel bij Herlaer, tussen Ruimel en 

de plaats gnd Haanwijk, in de akkers aldaar, tussen voornoemde wijlen 

Henricus Meester enerzijds en Arnoldus Stercke van Haenwijc anderzijds, (3) 

4 stukken akkerland, gelegen tussen Haanwijk en Rumel Sint-Johannes, ter 

plaatse gnd Midacker, die voornoemde wijlen Henricus Meester verworven had 

van Godefridus Keijer, wonend in Gestel bij Herlaer. Verkoper en Johannes 

zvw Henricus zvw voornoemde Henricus Meester beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd ½ mud rogge. 

 

Frater Willelmus die Meester filius quondam Henrici die Meester (dg: or) 

#frater# tercii ordinis sancti Francisci hereditarie vendidit Gertrudi 

relicte quondam Nijcholai de Tolen hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

quadam pecie terre unum sextarium ordei in semine capiente sita in 

parochia de Ghestel prope Herlaer in quodam agro dicto vulgaliter die 

Midde Acker inter hereditatem Johannis Uleman ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis relicte quondam Henrici ex alio atque ex sextariata terre 

siliginee sita in dicta parochia inter Ruijmel et locum dictum Haenwijc 

in agris ibidem inter hereditatem dicti quondam Henrici Meester ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Stercke de Haenwijc ex alio atque ex quatuor 

peciis terre arabilis sitis inter inter Haenwijc et inter Rumel !sancti 

Johannis ad locum dictum Midacker quas (dg: p) quatuor pecias terre 

dictus quondam Henricus Meester erga Godefridum Keijer commorantem in 
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Gestel predicta acquisiverat ut dicebat promittentes et cum eo Johannes 

filius quondam Henrici filii dicti quondam Henrici Meester super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto dimidio modio siliginis 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 10 do 18-08-1390. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Colen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 sterling, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de 

straat gnd Oude Huls, naast huis en erf van Walterus van Oerle aan de kant 

richting de Vughterstraat. 

 

Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Colen hereditarium censum quinque 

sterlingorum (dg: solv) quem se solvendum habere dicebat hereditarie in 

hereditate sita in (dg: v) Busco in vico dicto Aude Huls contigue iuxta 

domum et aream Walteri de Oerle a latere versus (dg: d) vicum Vuchtensem 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 11 do 18-08-1390. 

Theodericus die Bever zvw Rodolphus gnd die Bever van Heeswijc verkocht aan 

Gerardus zv Rutgherus van den Bogarde 1 morgen6 land in Schijndel, ter 

plaatse gnd Liekendonk, tussen wijlen Godefridus Sceijvel de oudere 

enerzijds en Theodericus van Hermalen anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Theodericus die Bever filius quondam Rodolphi dicti (dg: de) #die# Bever 

de Heeswijc unum iuger terre situm in parochia de Scijnle in loco dicto 

(dg: dicto) Lijekendonc inter hereditatem (dg: Johannis Godefridi Sceijv) 

quondam Godefridi Sceijvel senioris ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Hermalen ex alio vendidit Gerardo filio Rutgheri van den 

Bogarde promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 286v 12 do 18-08-1390. 

Hr Goeswinus van Aa ridder beloofde aan hr Arnoldus van Herlaer ridder en 

Rutherus Veer, tbv hen, Otto van Herlaer bv voornoemde hr Arnoldus en 

Goeswinus van Tula, 800 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Stamelart van de Kelder. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles promisit super omnia domino Arnoldo de 

Herlaer militi (dg: Ge) et Ruthero Veer ad opus eorum et ad opus Ottonis 

de Herlaer fratris dicti domini Arnoldi et Goeswini de Tula (dg: f) 

octingentos aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Arnoldo Stamel de Penu. 

 

BP 1178 f 286v 13 do 18-08-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Walterus zvw Ghibo gnd Boijs 

(1) een huis met ondergrond, tuin en aangelegen stuk land, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Willelmus enerzijds 

en wijlen Ludekinus Haghens anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Petrus Zelen soen, zoals afgepaald, (2) een stukje 

erfgoed, uit een stuk land gnd die Oude Hoeve, welk stuk land gnd die Oude 

Hoeve aldaar gelegen is tussen erfgoed gnd Brokken Hoeve enerzijds en 

Walterus van den Berge anderzijds, en met een eind strekt aan een erfgoed 

van voornoemde Willelmus, gnd die Zacke, aldaar, te weten het stukje dat 

gelegen is tussen 17 lopen roggeland en 17 roeden, aan voornoemde Willelmus 

behorend, enerzijds en Walterus van den Berge anderzijds, (3) !½ bunder 

beemd, aldaar, ter plaatse gnd in de Reit, tussen Florencius gnd Floer 

Ydelmont enerzijds en kv Noijdekinus gnd Loijaerts anderzijds, (4) 3 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 338r 12 ±do 13-01-1390, verkoop van goederen, 

uitgezonderd twee morgen hier ter plaatse. 
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dagmaten beemd, aldaar, tussen Thomas gnd Zegher enerzijds en Rutgherus 

Gerijts {f.287r} soen anderzijds, (5) een stuk eusel gnd dat Buut, aldaar, 

tussen erfg vw Johannes gnd Zelen soen enerzijds en ....... van den Berghe 

en de zijnen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 9 oude groot aan 

de hertog, (b) een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan erfg vw 

Hermannus Bacs, gaande uit voornoemde !bunder beemd, (c) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, (d) een b-erfcijns van 5 pond geld aan hr 

Willelmus Custer priester en zijn erfgenamen, gaande uit voornoemde 

goederen en andere goederen van voornoemde Willelmus, en thans voor (e) een 

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

leveren. Verkrijger beloofde voornoemde pacht van 1 mud rogge en voornoemde 

cijns van 5 pond aan voornoemde hr Willelmus Custer en zijn erfgenamen 

voortaan te leveren. Verschillende personen, en ook voornoemde Willelmus, 

hebben recht van weg over de goederen. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel domum cum suo fundo et ortum 

et peciam terre (dg: sit) sibi adiacentes sitos in parochia de Vucht 

sancti (dg: Pe) Lamberti in loco dicto Crumvort inter hereditatem dicti 

Willelmi ex uno et inter hereditatem quondam Ludekini Haghens ex alio 

tendentem a communi platea retrorsum usque ad hereditatem Petri Zelen 

soen prout ibidem siti sunt et limitati atque particulam hereditatis (dg: 

siti) de quadam (dg: hereditate) #pecia terre# dicta die Aude Hoeve que 

pecia terre die Aude Hoeve vocata sita est ibidem inter hereditatem 

dictam Brocken Hoeve ex uno et inter hereditatem Walteri van den Berge ex 

alio (dg: scilicet illam particulam hereditatis) #et# tendit (dg: a) cum 

uno fine ad hereditatem dicti Willelmi #dictam die Zacke ibidem sitam# 

scilicet illam particulam hereditatis de dicta pecia (dg: he) terre (dg: 

die) die Aude Hoeve vocata que particula hereditatis sita est inter (dg: 

n) decem et septem lopinatas terre siliginee et (dg: XIX) decem et (dg: 

seep) septem virgatas ad dictum Willelmum spectantes in eadem pecia terre 

die Aude Hoeve ex uno et inter hereditatem Walteri van den Berge ex alio 

prout huiusmodi particula hereditatis ibidem est sita item !dimidium 

bonarium prati situm ibidem in loco dicto in den Reijt inter hereditatem 

Florencii dicti Floer Ydelmont ex uno et inter hereditatem liberorum 

Noijdekini dicti Loijaerts ex alio item tres diurnatas prati sitas ibidem 

inter hereditatem Thome dicti Zegher ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

(dg: Ger) Gerijts 

 

1178 mf8 D 09 en 10 los folium na f.286, f.286A. 

 Quinta post assumptionem: maandag 08-08-1390. 

 anno nonagesimo mensis augusti die octava: maandag 08-08-1390. 

 

BP 1178 f 286ar 01 ma 08-08-1390. 

Udo zvw Theodericus gnd Rover Uden soen droeg over aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus (1) 1 mudzaad roggeland van wijlen voornoemde Theodericus Rover, 

in Geffen, met een eind strekkend aan Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

met het andere eind aan een gemene weg, (2) 1 zesterzaad roggeland van 

wijlen voornoemde Theodericus Rover, in Geffen, met een eind strekkend aan 

Gerardus zvw Arnoldus die Man, (3) 5 lopen roggeland van wijlen voornoemde 

Theodericus Rover, aldaar, (4) de vorsterij7 van Berlicum, aan voornoemde 

Udo, voor de duur van zijn leven behorend. 

 

Udo filius quondam Theoderici dicti Rover (dg: d) Uden soen (dg: omnes) 

unam modiatam terre siliginee (dg: s) dicti quondam Theoderici Rover 

sitam in parochia de Gheffen (dg: inter) tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Arnoldi Staml de Penu et cum reliquo fine ad (dg: here) 

communem plateam atque unam sextariatam terre siliginee #dicti quondam 

Theoderici Rover# sitam in dicta parochia tendentem cum uno fine ad 

                         
7 Zie ← BP 1178 f 089r 11 do 18-02-1389, verhuur van de vorsterij van 

Berlicum door Zibertus van Hoculem. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

23 

hereditatem Gerardi filii quondam Arnoldi die Man item quinque lopinatas 

terre siliginee (dg: sitas ibidem) dicti quondam Theoderici Rover sitas 

ibidem (dg: item) atque forrestariam (dg: ville) de Berlikem (dg: #cum 

suis# ad se #cum suis#) +#+ cum suis jure et atinentiis ad dictum Udonem 

quamdiu dictus Udo vixerit# spectantem ut dicebat supportavit Henrico 

Dicbier filio Godefridi promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere de dictis hereditatibus et dicta (dg: hereditate) 

forestaria ad vitam eius warandiam et obligationem deponere ad eius vitam 

deponere. Testes (dg: Spanct et) Gerardus et Spanct datum secunda post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 286ar 02 ma 08-08-1390. 

En hij mag terugkopen tussen nu en Pinksteren aanstaande met 75 Gelderse 

gulden of de waarde. De wederkoop moet plaatsvinden in Den Bosch, in 

aanwezigheid van voornoemde Henricus als die gevonden kan worden, anders in 

het wisselkantoor van Den Bosch. Opgesteld in het huis van Henricus 

Matheus, in aanwezigheid van schepenen, Jordanus van Hoculem, Gerardus 

Wilde, Petrus Bijerman en Willelmus van Baerle. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et (dg: nativitatis Johannis) festum 

penthecostes proxime futurum cum LXXV Gelre gulden seu valorem ut in 

forma et huiusmodi redempcionis fiet in Busco in presentia dicti Henrici 

si inveniri poterit alioquin in cambio in Busco. Acta in domo Henrici 

Matheus presentibus scabinis Jordano de Hoculem Gerardo Wilde Petro 

Bijerman Willelmo de Baerle datum anno nonagesimo mensis augusti die 

octava hora none. 

 

1178 mf8 D 12 f. 287. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 19-08-1390. 

 

BP 1178 f 287r 01 do 18-08-1390. 

soen ex alio item quandam peciam hereditatis dicte eusel dictam dat Buut 

sitam ibidem inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti Zelen soen 

ex uno et inter hereditatem ....... van den Berghe (dg: ex alio) et 

suorum coheredum ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Waltero filio quondam Ghibonis dicti Boijs ab eodem hereditarie 

possidendas ab eodem (dg: pr) hereditarie possidendas (dg: pro censu 

domini ducis) pro novem grossis antiquis domino nostro duci (dg: exinde 

solvendis) #ex premissis solvendis# et pro hereditario censu X solidorum 

communis pagamenti heredibus quondam Hermanni Bacs ex dicto !bonario 

prati solvendo atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco et pro hereditario censu quinque librarum monete domino 

Willelmo Custer presbitro et suis heredibus ex premissis et ex aliis 

hereditatibus dicti Willelmi solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper super omnia quod ipse dictam paccionem unius 

modii siliginis et dictum censum quinque librarum dicto domino Willelmo 

Custer et suis heredibus perpetue taliter dabit et exsolvet sic quod 

primodicto Willelmo et supra alias hereditates primodicti Willelmi dampna 

exinde non (dg: ex) eveniant salvis tamen unicuique #persone# (dg: suis) 

suis viis quas habet in premissis salvis eciam primodicto Willelmo suis 

viis in premissis scilicet per dictas hereditates ad suas (dg: s) 

hereditates retro premissa sitas veniendi et pergendi ad minus dampnum. 

Testes (dg: datum supra) Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 287r 02 do 18-08-1390. 

Walterus zvw Ghibo gnd Boijs verkocht aan Willelmus zvw Albertus van 

Bucstel ¼ deel in 1 bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 
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Cromvoirt, ter plaatse gnd in den Uleman, tussen Thomas Hillen soen 

enerzijds en Egidius Maes soen anderzijds, dit ¼ deel belast met de 

hertogencijns en een cijns van 2½ schelling gemeen paijment aan Henricus 

Brocken. 

 

Walterus filius quondam Ghibonis dicti Boijs (dg: quintus) quartam partem 

ad se spectantem in uno bonario prati sito in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert ad locum dictum in den Uleman inter 

hereditatem Thome Hillen soen ex uno et inter hereditatem Egidii Maes 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Alberti de Bucstel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: X) duorum et 

dimidii solidorum communis pagamenti (dg: ex) Henrico Brocken (dg: 

exinde) solvendis ex dicta quarta solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287r 03 do 18-08-1390. 

Hr Petrus gnd die Sloetmaker priester zvw Jacobus gnd die Sloetmaker 

verkocht aan Petrus Pels verwer de helft, die aan Johannes gnd Lechart 

behoorde, in een huis en erf, eertijds van wijlen Hessello vleeshouwer, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus gnd Ghibe Vetten 

enerzijds en erfgoed van Lambertus van den Campe anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Lambertus van den Campe, welke helft 

voornoemde hr Petrus nu bezit, belast met de hertogencijns, die gaat uit 

geheel het huis en uit een erfgoed van Metta van Empel naast voornoemde 

helft gelegen, en voornoemde helft nog belast met een b-erfcijns van 29 

schelling geld. 

 

Dominus Petrus dictus die Sloetmaker presbiter filius quondam Jacobi 

dicti die Sloetmaker medietatem que ad Johannem dictum (dg: Le) Lechart 

spectabat in domo et area que fuerat quondam Hessellonis carnificis sita 

in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem (dg: G) Petri dicti 

Ghibe Vetten ex uno et inter hereditatem Lamberti van den (dg: Ca) Campe 

ex alio scilicet illam medietatem que (dg: que) sita est iuxta dictam 

hereditatem dicti Lamberti van den Campe et quam medietatem dictus 

dominus Petrus nunc spectare dicebat vendidit Petro Pels tinctori 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

ex dicta integra domo et area (dg: solv) atque ex hereditate Mette de 

Empel sita contigue iuxta dictam medietatem de jure solvendo atque 

hereditario censu XXIX solidorum monete ex dicta medietate de jure 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287r 04 do 18-08-1390. 

Theodericus van Essche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Essche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287r 05 do 18-08-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde hr Petrus 42 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis (zo 25-12-1390) te betalen, en hetzelfde bedrag met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391). Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto domino Petro (dg: LXXXIIII Hollant g) XLII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini et tantum in festo 

nativitatis Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. Et 

ponetur in duabus litteris. 

 

BP 1178 f 287r 06 vr 19-08-1390. 

Gerardus Bauderics verkocht aan Petrus Witmeri zv Wenemarus een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis 

en erf van verkoper, in Den Bosch, aan het Hinthamereinde, tussen erfgoed 

van Aleijdis Teijen enerzijds en erfgoed van Cristianus Bakker anderzijds, 
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reeds belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus Bauderics hereditarie vendidit Petro Witmeri filio (dg: We) 

Wenemari hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco ad finem Hijnthamensem inter hereditatem Aleijdis Teijen ex 

uno et inter hereditatem Cristiani pistoris ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis et 

sufficientem facere. Testes Gemert et Spanct datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1178 f 287r 07 vr 19-08-1390. 

Bodo zv Henricus Mathei verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo (dg: Tilia) #filius Henrici Mathei# prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 287r 08 vr 19-08-1390. 

Rutgherus snijder van Oestelberze verkocht aan Godefridus van Eijke 

timmerman, tbv hem en zijn vrouw Heilwigis dvw Henricus van der After, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, {niet afgewerkt contract}. 

 

Rutgherus sartor de Oestelberze legitime vendidit Godefrido de Eijke 

carpentario ad opus sui [et] ad opus Heilwigis sue uxoris filie quondam 

Henrici van der (dg: Afte) After vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ipsorum amborum vel alterius 

eorum p.. 

 

BP 1178 f 287r 09 vr 19-08-1390. 

Gerardus gnd Bits soen van Uden en zijn vrouw Yda van Hijnen beloofden aan 

Johannes van Hedel 17 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Martinus (vr 11-11-1390) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390), op straffe van 5 oude schilden. 

 

Gerardus dictus Bits soen de Uden et Yda de Hijnen eius uxor promiserunt 

Johanni de Hedel XVII Hollant gulden vel valorem mediatim Martini et 

mediatim Domini proxime futurum persolvendos sub pena quinque aude 

scilde. Testes Willelmus et Goess datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 287r 10 vr 19-08-1390. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Braken en Jordanus zvw Jordanus van den 

Braken beloofden aan Johannes van Bladel 20 mud rogge, Bossche maat, na 

maning te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Braken et Jordanus filius quondam 

Jordani van den Braken promiserunt Johanni de Bladel XX modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Goess 

datum supra. 

 

BP 1178 f 287r 11 vr 19-08-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 287r 12 vr 19-08-1390. 

Arnoldus van Haenwike verkocht aan mr Willelmus Hondertmarke een n-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

hoeve, gnd ten Heuvel, in Gestel bij Herlaer, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, aan 
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voornoemde koper. 

 

Arnoldus de Haenwike hereditarie vendidit magistro Willelmo Hondertmarke 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam purificationis ex manso ipsius venditoris dicto ten Hoevel sito 

in parochia de Ghestel prope Herlaer et ex eius attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censib) 

censu domino fundi et hereditaria paccione duorum modiorum et duorum 

sextariorum siliginis dicte mensure dicto emptori prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf8 D 13 f. 287v. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 20-08-1390. 

 

BP 1178 f 287v 01 za 20-08-1390. 

De broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus die Rode van Bucstel, gaven 

uit aan Joseph van Casteren (1) een heidekamp, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Passe, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kasteren, tussen Joseph van Casteren enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Smedeakker, aldaar, tussen kvw 

Gerardus Ghiben soen enerzijds en Johannes zvw Danijel Clijnckart 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2½ oude groot grondcijns, en 

thans voor (b) een n-erfpacht van 14 zester koren, half rogge en half 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Henricus te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). 

 

Henricus et Baudewinus fratres liberi quondam Henrici die Rode de Bucstel 

quendam campum merice situm in parochia de Bucstel in loco dicto Eilde 

inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et inter communitatem (dg: 

de) ibidem item peciam terre dictam die Passe sitam in dicta parochia in 

loco dicto Casteren inter hereditatem Joseph de Casteren ex uno et inter 

communem viam ex alio item peciam terre dictam die Smedeacker sitam 

ibidem inter hereditatem (dg: G) liberorum Gerardi quondam Ghiben soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Danijelis (dg: Gheenkens 

soen) #Clijnckart# ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

(dg: Willelmo filio Wautgher) #Joseph# de Casteren ab eodem hereditarie 

possidendas pro duobus et dimidio grossis antiquis domino fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XIIII sextariis (dg: 

siliginis) bladi mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco 

danda (dg: sibi) #dicto Henrico# ab alio hereditarie purificationis et 

pro primo termino ultra annum et in Busco tradenda (dg: p) ex premissis 

promittentes super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Spanct et Scilder datum sabbato post 

assumptionem Marie. 

 

BP 1178 f 287v 02 za 20-08-1390. 

Voornoemde Joseph en hr Henricus zvw Jacobus koster van Bucstel priester 

beloofden aan voornoemde Henricus 35 Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

over een jaar (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

#Dictus Joseph# (dg: dictus Willelmus #Baudewinus Joseph soen) et dominus 

Henricus filius quondam Jacobi matricularii de Bucstel presbiter# 

promiserunt dicto Henrico XXXV Gelre gulden seu valorem a pasca proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287v 03 za 20-08-1390. 

Voornoemde broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus die Rode van 

Bucstel, gaven uit aan Petrus zvw Petrus van Casteren (1) een stuk land, 

gnd die Hoernic, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Gerardus van 

den Bredeacker enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een beemd, gnd 
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de Akers Beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Lana Jordens 

enerzijds en Aleijdis gnd Neckers anderzijds, (3) de helft van een beemd, 

gnd die Zebrechts Rijt, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen kvw 

Gerardus Ghiben soen enerzijds en een stuk land, gnd die Smedeakker, 

anderzijds, (4) een stukje land, aldaar, voor de kapel aldaar, tussen kvw 

Johannes gnd Ghevarts soen enerzijds en erfgoed van dekaan en kapittel van 

Sint-Jan in Den Bosch anderzijds, (5) een stukje land, aldaar, tussen 

wijlen Johannes gnd Denkens soen enerzijds en Joseph van Casteren 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groot, (b) een 

n-erfpacht van 2 mud koren, half rogge en half gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Baudewinus te leveren, voor het eerst 

over een jaar (vr 02-02-1392). 

 

Dicti Henricus et Baudewinus peciam terre dictam die Hoernic sitam (dg: 

s) in parochia de Bucstel in loco dicto Casteren inter hereditatem (dg: 

.) Gerardi van den Bredeacker ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio item pratum dictum den Akers (dg: Beet) Beemt situm in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Lane Jordens ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ke) Aleijdis dicte Neckers ex alio item medietatem prati 

dicti die Zebrechts Rijt siti in parochia et loco predictis inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Ghiben soen ex uno et inter (dg: 

here) peciam terre dictam die Smedeacker ex alio (dg: scilicet illam 

medietatem item et que medietas annuatim dividitur contra reliquam me) 

item (dg: peciam terre) particulam terre sitam ibidem ante capellam 

ibidem inter liberorum quondam Johannis dicti Ghevarts soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicta) decani et capituli sancti Johannis in 

Buscoducis ex alio item particulam terre sitam ibidem inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Denkens soen ex uno et inter hereditatem Joseph de 

Casteren ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Petro 

filio quondam Petri de Casteren ab eodem hereditarie possidendas pro 

duobus grossis antiquis et pro hereditaria paccione duobus modiis bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco danda dicto 

Baudewino ab (dg: d) altero hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis (dg: et al) promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

supra. 

 

BP 1178 f 287v 04 za 20-08-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Baudewinus 40 Gelderse gulden of 

de waarde met Pasen over een jaar (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Baudewino XL Gelre gulden seu valorem ad 

pasca proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287v 05 za 20-08-1390. 

Joseph van Casteren, Johannes van den Made en zijn broer Ghibo van den Made 

beloofden aan voornoemde Baudewinus 54 Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen over een jaar (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Joseph de Casteren (dg: pro here) Johannes van den Made et Ghibo van den 

Made eius frater promiserunt dicto Baudewino LIIII Gelre gulden seu 

valorem a pasca proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 287v 06 za 20-08-1390. 

Voornoemde broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus die Rode van 

Bucstel, gaven uit aan Baudewinus zv Joseph van Casteren (1) 2/3 deel, aan 

voornoemde broers behorend, in 1/3 deel, dat behoort aan voornoemde broers 

Henricus en Baudewinus en aan Metta gnd des Riken, in een beemd, gnd Gemein 

Beemde, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en Reijnerus van den Vinckensoet anderzijds, met een eind 
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strekkend aan het water gnd dat Waterscap en met het andere eind aan 

voornoemde Reijnerus, (2) een stuk land, gnd die Donk, aldaar, tussen kvw 

Johannes gnd Ghevarts soen enerzijds en kinderen gnd die Kijnderen van der 

Made anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Haverland, aldaar, tussen de 

beemd, gnd de Brede Beemd, enerzijds en erfgoed van het kapittel van de 

kerk in Den Bosch anderzijds, (4) een stukje land, gnd die Wuest Hostat, 

aldaar, tussen voornoemde kvw Johannes gnd Ghevarts soen enerzijds en de 

plaats, gnd Zebrechts Rijt, anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Gescilde 

Stukken, aldaar, tussen erfgoed gnd de Lange Beemd enerzijds en voornoemde 

kinderen gnd die Kijnderen van der Made anderzijds, (6) een stuk land, gnd 

dat Vlasland, aldaar, tussen Joseph van Casteren enerzijds en een beemd, 

gnd die Hoelrijt, anderzijds, (7) een stuk land, gnd dat Rode Land, aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Joseph van Casteren, (8) een stuk land, gnd 

die Smedeakker, aldaar, tussen kinderen gnd van der Made enerzijds en kvw 

Johannes Gevarts soen anderzijds, (8) een stuk land, gnd die Grientakker, 

aldaar, tussen kinderen gnd van der Maden enerzijds en kvw Johannes Gevarts 

soen anderzijds, (9) een stuk land, gnd die Hostat, aldaar, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes Denkens soen anderzijds, (10) een stuk 

land, aldaar, voor de plaats gnd die Gemein Ynde, tussen kv Johannes 

Gevarts soen enerzijds en Joseph van Casteren anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 5 oude groten aan Rutgherus van Erpe, (b) tiendhooi aan 

de heer van Boxtel, (c) een opper hooi aan kvw Gerardus Ghiben soen, en 

thans voor (d) een n-erfpacht van 3 mud 3 zester koren, half rogge en half 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Henricus te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). 

 

Dicti Henricus et Baudewinus duas tercias partes ad se spectantes in una 

tercia parte que tercia pars spectat ad dictos Henricum et Baudewinum et 

ad Mettam dictam des Riken in prato quodam dicto Gemeijn Beemde sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Casteren inter (dg: he) aquam dictam 

die Dommel ex uno et inter hereditatem Reijneri van den Vinckensoet! ex 

alio tendentis cum uno fine ad aquam dictam dat Waterscap (dg: ex uno et 

inter) et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Reijneri item peciam 

terre dictam die Donc sitam ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti Ghevarts soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum die Kijnderen van der Made ex alio item peciam terre dictam dat 

Haverlant sitam ibidem inter (dg: hereditatem) pratum dictum den Breden 

Beemt ex uno et inter hereditatem capituli ecclesie de Busco ex alio item 

particulam terre dictam die Wuest Hostat sitam ibidem inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Johannis dicti Ghevarts soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) locum dictum Zebrechts Rijt ex alio item peciam terre 

dictam dat Gescilde Stucken sitam ibidem inter hereditatem dictam den 

Langen Beemt ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum (dg: di) 

vocatorum die Kijnderen van der Made ex alio item peciam terre (dg: sitam 

ibidem) dictam dat Vlaslant sitam ibidem inter hereditatem Joseph de 

Casteren ex uno et inter pratum dictum die Hoelrijt ex alio item peciam 

terre dictam dat Rode Lant sitam ibidem inter hereditatem dicti Joseph de 

Casteren ex (dg: uno et inter he) utroque latere coadiacentem item peciam 

terre dicta die Smedeacker sitam ibidem inter hereditatem liberorum 

dictorum van der Made ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: J) 

quondam Johannis Gevarts soen ex alio item peciam terre dictam die 

Grientacker sitam ibidem inter hereditatem liberorum dictorum van der 

Maden ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: f) quondam Johannis 

Gevarts soen ex alio item peciam terre dictam die Hostat sitam ibidem 

inter (dg: hereditatem) communem viam ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: der) Denkens soen ex alio item peciam terre sitam ibidem 

ante locum dictum die Gemeijn (dg: Ynden) Ynde inter hereditatem 

liberorum Johannis Gevarts soen ex uno et inter hereditatem Joseph de 

Casteren ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Baudewino 

filio (dg: Joh) Joseph de Casteren ab eodem hereditarie psosidendas pro 

quinque grossis antiquis Rutghero de Erpe et pro feno decimali domino de 
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Bucstel et pro uno (dg: cum) cumulo dicto opper feni (dg: d) liberis (dg: 
?d) quondam Gerardi Ghiben soen ex premissis solvedis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione trium modiorum et trium sextariorum bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco danda dicto Henrico 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 287v 07 za 20-08-1390. 

Voornoemde Baudewinus zv Joseph van Casteren, Johannes zv Wautgherus van 

Casteren en Baudewinus zvw Ghevardus van Casteren beloofden aan voornoemde 

Henricus 57½ Gelderse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 14-

04-1392) te betalen. 

 

Dictus Baudewinus filius Joseph (dg: et Baudewinus) #de Casteren et 

Johannes# filius Wautgheri de Casteren et Baudewinus filius quondam 

Ghevardi de Casteren promiserunt dicto Henrico LXVII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem a pasca proxime futuro (dg: persolvendos) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 D 14 f. 288. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 20-08-1390. 

 in octavis assumptionis: maandag 22-08-1390. 

 in vigilia Bartholomei: dinsdag 23-08-1390. 

 

BP 1178 f 288r 01 za 20-08-1390. 

Willelmus zvw Henricus Rode van Bucstel beloofde aan zijn zuster Maria een 

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

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Rode de Bucstel promisit (dg: se) super 

habita et habenda se daturum et soluturum Marie sue (dg: ux) sorori 

vi[talem] pensionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: s here) 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque sitis et cum mortua fuerit etc. Testes Spanct et 

Scilder datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1178 f 288r 02 za 20-08-1390. 

Ludovicus Jacobs soen verkocht aan Arnoldus Groetart8 een n-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis9, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Albertus van den Grave enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Weert timmerman anderzijds, reeds belast met ½ 

oude groot en een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Ludovicus Jacobs soen hereditarie vendidit Arnoldo Groetart hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area et orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Alberti van den Grave ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Weert carpentarii ex alio promittens (dg: warandiam) super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: X tribus 

uno et d) dimidio grosso antiquis et hereditario censu (dg: III) trium 

librarum et decem solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

                         
8 Zie → VB 1799 f 061r 01, ma 08-01-1392; VB 1799 f 062v 02, ma 22-01-1392; 

VB 1799 f 063v 05, ma 05-02-1392: Art Groet Art was gericht … aen huus ende 

hof gelegen in tsHertogenbossche aen dat Hijnthamereijnde tusschen den erve 

Aelbrechts van den Grave ende tusschen den erve Jans van Weert des 

Tijmmermans overmids gebrec van erfcijns. 
9 Zie → BP 1180 p 699r 03 do 15-02-1397, overdracht van het huis na 

gerechtelijke verkoop. 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 288r 03 ma 22-08-1390. 

Hr Willelmus koster van Oesterwijc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Bartholomeus te betalen, die 

Henricus Loeder en zijn broer Petrus, kvw Petrus Loeder, verkocht hadden 

aan Adam van Mierd, tbv Katherina wv Johannes gnd koster, en welke cijns 

aan voornoemde Willelmus was gekomen na overlijden van voornoemde 

Katherina, zijn moeder. 

 

Dominus Willelmus custos de Oesterwijc hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Bartholomei quem censum Henricus Loeder et 

Petrus eius (dg: fra) frater liberi quondam Petri Loeder #Ade de Mierd ad 

opus# Katherine relicte quondam Johannis dicti custos (dg: solvere 

tenetur hereditarie B) vendiderant prout in litteris et quem censum 

dictus Willelmus sibi de morte dicte Katherine sue matris jure 

successionis hereditarie advolvetur ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes Gerardus et Willelmus datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1178 f 288r 04 ma 22-08-1390. 
GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.79v, 22-08-1390. 

Johannes Becker zvw Johannes gnd Heirde droeg over aan Henricus van den 

Kloot, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns 

van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis10 en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder enerzijds en erfgoed van Ghibo Bijnhuijs anderzijds, 

aan voornoemde Johannes Becker, tbv zijn tante Engelberna gnd van Essche, 

verkocht11 door Johannes van Beke zvw Philippus, en welke cijns aan 

voornoemde Johannes was gekomen na overlijden van voornoemde Engelberna. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis dicti Heirde hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis 

ex domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

quondam domini Willelmi de Busco militis ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Bijnhuijs ex alio venditum dicto Johanni Becker ad opus 

Engelberne dicte de Essche a Johanne de Beke filio quondam Philippi prout 

in litteris et quem censum dictus Johannes sibi de morte dicte quondam 

Engelberne sue matertere successione advolutum esse dicebat hereditarie 

supportavit Henrico de Globo ad opus abbatisse et conventus sancte Clare 

in Busco cum litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte 

Engelberne et heredum dicte Engelberne deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 288r 05 ma 22-08-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel droeg over aan hr Willelmus gnd Custer 

van Oesterwijc priester, tbv Elisabeth dvw Henricus Custer bv voornoemde hr 

Willelmus, (1) een b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk, die de broers Marcelius, Theodericus en Petrus, kvw Ghibo 

Lijsen soen, en Johannes gnd Wouters soen beloofd hadden aan voornoemde 

Willelmus, met Sint-Thomas apostel te betalen, (2) een b-erfpacht van 14 

lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Marcelius, Theodericus, Petrus en 

Johannes Wouters soen beloofd hadden met Lichtmis in Den Bosch aan 

voornoemde Willelmus te leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, in de beemden van Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen 

kvw voornoemde Ghibo Lijsen soen enerzijds en kvw Johannes gnd Laurens soen 

                         
10 Zie → BP 1185 f 422r 04 do 16-08-1408, Johannes Vijnninc had het huis gerechtelijk verkocht 
aan Engbertus Peters soen en die droeg het huis over aan de secretaris, tbv het klooster van 

Sint-Clara. 
11 Zie ← BP 1177 f 377r 04 do 05-09-1387, Johannes van Beke zvw Philippus verkocht de cijns 
aan Johannes Becker, tbv Enghelberna van Essche. 
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anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditarium censum unius 

grossi Turonensis denarii monete regis Francie antiqui (dg: s) quem 

Marcelius Theodericus et Petrus fratres liberi quondam Ghibonis Lijsen 

soen et Johannes dictus Wouters soen promiserant se daturos et soluturos 

dicto Willelmo hereditarie Thome apostoli atque hereditariam paccionem 

quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco quam dicti Marcelius 

Theodericus Petrus et Johannes Wouters soen promiserant se daturos et 

soluturos dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Busco tradere 

de et ex uno bonario prati cum suis attinentiis sito in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in pratis de Cromvoert in loco dicto die Strijpt inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Ghibonis Lijsen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Laurens soen ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit domino Willelmo dicto Custer de 

Oesterwijc presbitro ad opus Elisabeth filie quondam Henrici Custer 

fratris dicti domini Willelmi (dg: pro) cum litteris et jure promittens 

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

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 288r 06 ma 22-08-1390. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Henricus Steenwech zvw 

Gerardus Monic een n-erfcijns van 14 schelling geld, uit een b-erfcijns van 

56 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van voornoemde wijlen Ghevardus, eertijds van hr 

Rutgherus van Ouden ridder, enerzijds en erfgoed van Henricus Steenwech, 

eertijds van Johannes gnd van Os, anderzijds, van welk huis een helft 

behoort aan voornoemde Ghevardus van Eijndoven en de andere helft aan 

Henricus Steenwech, welke cijns van 56 schelling voornoemde wijlen 

Ghevardus van Eijndoven verworven had van hr Brijno van Henswijc proost van 

het klooster ....... van kloosterlingen en broeders van de H.Maagd Maria, 

orde premonstratensers in Tricht, namens de priores van het klooster; deze 

cijns van 14 schelling zal worden betaald uit de helft van voornoemde 

Henricus Steenwech. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven hereditarium censum 

quatuordecim solidorum (dg: d) monete de hereditario censu quinquaginta 

sex solidorum dicte monete solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de integra domo lapidea et area sita in Busco ad forum 

inter hereditatem predicti quondam Ghevardi que fuerat domini Rutgheri de 

Ouden militis ex uno et inter hereditatem Henrici Steenwech que (dg: 

fuerat) quondam fuerat Johannis dicti de Os ex alio atque de attinentiis 

eiusdem domus lapidee et aree singulis cuius vero domus et aree 

supradicte una medietas ad (dg: dictum) Ghevardum (dg: et ...) de 

Eijndoven antedictum et reliqua medietas eiusdem ad Henricum Steenwech 

hereditarie pertinere dinoscitur quem censum quinquaginta sex solidorum 

dictus quondam Ghevardus de Eijndoven erga dominum Brijnonem de Henswijc 

propositum monasterii sancti !monialium conventus et? fratrum beate Marie 

virginis ordinis premonstratensis traiectensis (dg: dominorum) nomine sue 

priorisse dicte conventus atque nomine conventus eiusdem emendo 

acquisiverat #qui census XIIII solidorum ex medietate ad dictum Henricum 

Steenwech spectante erit solvendus# prout in litteris quas (dg: no) nos 

vidimus hereditarie vendidit Henrico Steenwech filio quondam Gerardi 

Monic promittens warandiam et obligationem in dicto censu XIIII solidorum 

deponere qui census XIIII solidorum ex medietate dicte domus ad Henricum 

Steenwech spectante annuatim erit solvendus. 

 

BP 1178 f 288r 07 ma 22-08-1390. 

Voornoemde Arnoldus verkocht aan Nicholaus van Ghiessen zvw Johannes van 

Dommellen een n-erfcijns van 14 schelling uit voornoemde cijns van 56 
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schelling. 

 

Dictus Arnoldus hereditarium censum XIIII solidorum de dicto censu LVI 

solidorum ut supra hereditarie vendidit Nicholao de Ghiessen filio 

quondam Johannis de Dommellen promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

Testes Gerardus et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 288r 08 ma 22-08-1390. 

Albertus van Gheffen droeg over aan Goeswinus zvw Borchgardus van Zulikem 

steenbakker een huis12,13 en erf van wijlen voornoemde Borchgardus, nu aan 

voornoemde Albertus behorend, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Sannen anderzijds; het huis en erf waren belast met de 

hertogencijns, 30 schelling aan de Minderbroeders in Den Bosch, 30 

schelling aan de Predikheren aldaar, en 3 pond 10 schelling aan Mechtildis 

dvw voornoemde Borchgardus. 

 

Albertus de Gheffen domum et aream quondam Borchgardi de Zulikem lapicide 

(dg: sitam in) nunc ad se spectantem sitam in Busco in vico vico 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis de Woudrichem ex uno et 

hereditatem Gerardi Sannen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Goeswino filio dicti quondam Borchgardi simul cum omnibus litteris quas 

inde habuit et jure promittens ratam servare et obligationem deponere 

exceptis censu ducis atque XXX solidis fratribus minoribus in Busco et 

XXX solidis predicatoribus ibidem atque tribus libris et X solidis 

Mechtildi filie dicti quondam Borchgardi (dg: d..) ut dicebat inde 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 288r 09 ma 22-08-1390. 

Gerardus Bauderick verkocht aan de secretaris een n-erfcijns van 4 pond 

geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Aleidis Teijen enerzijds en erfgoed 

van Cristianus Bakker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, (2) een hofstad in Den Bosch, ter 

plaatse Windmolenberg, tussen erfgoed van het gasthuis aldaar enerzijds en 

erfgoed van wijlen Roverus Berns soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en 2 schelling geld aan de priesters van Sint-Jan. 

 

Gerardus Bauderick hereditarie vendidit michi hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie pasce ex domo et area sita in Busco 

in vico Hijnthamensi inter hereditatem Aleidis Teijen ex uno et inter 

hereditatem Cristiani pistoris ex alio atque ex domistadio sito in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem hospitalis ibidem ex uno 

et hereditatem quondam Roveri Berns soen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco ex dicta domo et area atque censu ducis et duobus solidis monete 

presbitris sancti Johannis solvendis et sufficientem facere. Testes 

Gerardus et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 288r 10 di 23-08-1390. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os droeg over aan Willelmus van Oijen de 

helft in 100 oude schilden, aan voornoemde Gerardus Scaden zvw Henricus van 

Os en aan voornoemde Willelmus van Oijen beloofd14 door Jacobus gnd Rutten 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 019r 06 do 22-01-1383, overdracht van een deel in het 

huis. 
13 Zie → BP 1179 p 148v 09 za 06-04-1392, overdracht van het huis. 
14 Zie ← BP 1177 f 204v 13 wo 23-08-1385, belofte na maning 100 oude 

schilden te betalen. 
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soen die Budelmaker. 

 

(dg: Willelmus de Oijen promisit super) #Gerardus Scaden filius quondam 

Henrici de Os# medietatem ad se spectantem in centum aureis denariis 

antiquis communiter aude scilde vocatis promissis (dg: dicto Willelmo) 

dicto Gerardo Scaden filio quondam Henrici de Os et !dicto Willelmo de 

Oijen (dg: pro) a Jacobo dicto Rutten soen (dg: ?den) die Budelmaker (dg: 

promisit) prout in litteris supportavit dicto (dg: Gerardo pro) #Willelmo 

de!# cum litteris et jure. Testes W et Goess datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 288r 11 di 23-08-1390. 

Gerardus gnd Ossen droeg over aan Willelmus van Oijen 50 Gelderse gulden, 

aan voornoemde Gerardus beloofd15 door Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven 

en Leonius van Erpe. 

 

Gerardus dictus Ossen quinquaginta florenos aureos dictos communiter (dg: 

seu) gulden monete Gelrie promissos dicto Gerardo ab Arnoldo filio 

quondam Ghevardi de Eijndoven et Leonio de Erpe prout in litteris 

supportavit Willelmo de Oijen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 288r 12 di 23-08-1390. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os en Willelmus van Oijen zv Johannes 

beloofden aan Johannes Gerijs 104 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os et Willelmus de Oijen filius 

Johannis promiserunt Johanni Gerijs centum et quatuor Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 288r 13 di 23-08-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 E 01 f. 288v. 

 in vigilia Bartholomei: dinsdag 23-08-1390. 

 in vigilia Bartholomei anno nonagesimo: dinsdag 23-08-1390. 

 in vigilia beati Bartholomei anno nonagesimo: dinsdag 23-08-1390. 

 in festo Bartholomei: woensdag 24-08-1390. 

 

BP 1178 f 288v 01 di 23-08-1390. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Arnoldus zvw Nollekinus van Berze, tbv hem, 

Arnoldus van Buchoven en Henricus bv voornoemde Gerardus, 300 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Gerardus Bauderics promisit super habita et habenda Arnoldo #filio 

quondam# Nollekini de Berze ad opus sui et ad opus Arnoldi de Buchoven 

(?verbeterd uit: Bushoven) et Henrici fratris dicti Gerardi (dg: #seu 

Brab d# CCC dobbel ad monitionem persolvendos) seu ad opus alterius 

eorundem #CCC dobbel Brabantie# ad monitonem ipsorum seu alterius eorum 

persolvendos. Testes W et Goess datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1178 f 288v 02 di 23-08-1390. 

Leonius die Raet vleeshouwer beloofde aan Laurencius zvw Arnoldus gnd 

Bolleken 50 Hollandse gulden of de waarde en 31 oude schilden of de waarde 

                         
15 Zie ← BP 1178 f 131r 08 wo 22-12-1389, belofte op 24-06-1390 50 Gelre 

gulden te betalen. 
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na maning te betalen. 

 

Leonius die Raet carnifex promisit Laurencio (dg: dicto Hacken) #filio 

quondam Arnoldi dicti Bolleken# L Hollant gulden seu valorem et XXII aude 

scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Penu et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1178 f 288v 03 di 23-08-1390. 

Henricus Bierman droeg over aan Johannes van Beke zv Philippus 30 gulden, 

aan hem beloofd16 door Godefridus van Gestel. 

 

Henricus Bierman XXX gulden !gulden promissos sibi a Godefrido de Gestel 

sartore prout in litteris contineri dicebat supportavit Johanni de Beke 

filio Philippi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 288v 04 di 23-08-1390. 

Gerardus Bauderics verkocht aan Arnoldus nzvw Arnoldus Koijt een b-erfcijns 

van 5 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een kamp, 16 morgen groot, in Herpen, tussen Johannes 

van Meerwijc enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Albertus van Meerwijc. 

 

Gerardus Bauderics hereditarium censum quinque aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie Domini de et ex quodam campo 

sedecim jugera terre continente sito in territorio de Herpen in parochia 

de Herpen inter hereditatem Johannis de Meerwijc ex uno et inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio venditum sibi ab 

Alberto de Meerwijc prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio 

naturali quondam Arnoldi Koijt supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: Sta) Penu et Spanct datum supra. 

 

BP 1178 f 288v 05 di 23-08-1390. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Vastenavond aanstaande met 100 Hollandse 

gulden of de waarde, maar voornoemde koper zal het geld van de cijns heffen 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot en Willelmus Loijer. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et carnisprivium proxime futurum cum 

centum Hollant gulden seu valorem sed dictus emptor levabit pecuniam de 

dicto censu in festo nativitatis Domini proxime futuro proveniente. Acta 

in camera presentibus Johanne de Globo et Willelmo Loijer datum in 

vigilia Bartholomei hora vesperarum anno nonagesimo. 

 

BP 1178 f 288v 06 di 23-08-1390. 

Hilla wv Godefridus van Hedechusen beloofde aan Johannes van den Kloot, tbv 

Mechtildis dvw Johannes van Vucht visser en kv voornoemde Mechtildis, een 

n-erfcijns17 van 50 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit (1) de 

helft, aan voornoemde Hilla behorend, in een kamp van 4½ morgen, minus 1/3 

hont, gelegen in de dingbank van Meerwijk, tegenover Willelmus van Engelen, 

tussen erfgoed gnd die Bogaard van wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

erfgoed gnd die Geer van Johannes van Drongelen anderzijds, welk kamp 

voornoemde wijlen Godefridus van Hedechusen gekocht had van Willelmus, 

Henricus, Elizabeth en Stephanus, kvw Stephanus van Enghelen, (2) de helft, 

aan voornoemde Hilla behorend, in de helft van 8 morgen, die waren van 

                         
16 Zie ← BP 1178 f 151v 05 do 28-04-1390, belofte op 25-07-1390 30 Gelre 

gulden te betalen. 
17 Zie → BP 1180 p 680v 01 di 30-01-1397, maning van 3 achterstallige jaren. 
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wijlen Gerardus gnd Neve, in Empel, in een kamp dat was van voornoemde 

wijlen Gerardus aldaar, welke helft van de 8 morgen voornoemde wijlen 

Godefridus van Hedechusen gekocht had van Rutgherus zv Theodericus gnd 

Luben van Hedechusen, (3) de helft, behorend aan voornoemde Hilla, in een 

erfgoed dat 24 voet lang is, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van Petrus Pijnappel enerzijds en een straatje dat leidt naar de gemene 

beerput anderzijds, strekkend van erfgoed van Adam Cop tot aan erfgoped van 

voornoemde Petrus Pijnappel, welk erfgoed voornoemde wijlen Godefridus van 

Hedechusen in cijns verkregen had van voornoemde Adam Cop, alsmede uit de 

gebouwen van dit erfgoed, (4) de helft, behorend aan voornoemde Hilla, in 

1/3 van het tweede kamp, 9 morgen 50 roeden groot, gelegen naast de plaats 

gnd Kalvenberg, ter plaatse gnd in het Riet, tussen een kamp van Henricus 

die Hoessche enerzijds en een kamp van Johannes Coninc anderzijds, welk 1/3 

deel voornoemde Godefridus van Hedechusen gekocht had van de stad Den 

Bosch, (5) de helft, behorend aan voornoemde Hilla, in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Godefridus van Hedechusen, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van wijlen Walterus van Vucht enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes Goetkijnt anderzijds, (6) de helft, behorend aan voornoemde 

Hilla, in een huis en erf van voornoemde wijlen Godefridus van Vucht, in 

Den Bosch, over de Berenbrug, tussen erfgoed van Goddefridus gnd Godde 

enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd Hedekens anderzijds, (7) de helft, 

aan voornoemde Hilla behorend, in een hoeve van voornoemde wijlen 

Godefridus, ter plaatse gnd Enode. Mechtildis zal deze cijns haar leven 

lang beuren; daarna komt de cijns aan haar kinderen. Voornoemde Mechtildis 

mag de cijns niet verkopen, noch vervreemden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Hilla en aan niemand anders. 

 

Hilla relicta quondam Godefridi de Hedechusen cum tutore promisit super 

(dg: s) omnia Johanni de Globo ad opus Mechtildis filie quondam Johannis 

de Vucht piscatoris et ad opus liberorum eiusdem Mechtildis genitorum et 

generandorum quod ipsa Hilla dabit et exsolvet dictis Mechtildi et eius 

liberis genitis et generandis hereditarium censum (dg: cens sex) 

quinquaginta aude scilde hereditarie (dg: in) pasche de et ex medietate 

ad dictam Hillam jure hereditario spectante in quodam campo quatuor et 

dimidium jugera tercia parte unius hont terre minus continente sito in 

jurisdictione de Merewijc in opposito Willelmi de Engelen inter 

hereditatem quondam Petri de Waderle dictam die Bogaert ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Drongelen dictam communiter die Gheer ex alio 

quem campum dictus quondam Godefridus de Hedechusen erga Willelmum 

Henricum Elizabeth et Stephanum pueros quondam Stephani de Enghelen 

emendo acquisiverat prout in litteris item ex medietate ad dictam Hillam 

jure hereditario spectante in medietate octo iugerum terre que fuerant 

quondam Gerardi dicti Neve sitorum in Empel in quodam campo qui fuerat 

(dg: qui fuerat) eiusdem quondam Gerardi ibidem sito quam medietatem 

dictorum octo iugerum terre dictus quondam Godefridus de Hedechusen erga 

Rutgherum filium Theoderici dicti Luben de Hedechusen emendo acquisiverat 

prout in litteris atque ex medietate ad (dg: se) dictam Hillam spectante 

in quadam hereditate (dg: viginti quatuor) viginti quatuor pedatas terre 

in longitudine continente sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Petri Pijnappel ex uno et inter viculum (dg: quendam) per quo 

itur ad communem latrinam ex alio tendente ab hereditate (dg: dicti) Ade 

Cop ad hereditatem dicti Petri Pijnappel quam hereditatem dictus quondam 

Godefridus de Hedechusen erga dictum Adam Cop acquisiverat ad censum 

prout in litteris atque ex edificiis eiusdem hereditatis item ex 

medietate ad dictam Hillam jure hereditario spectante in tercia parte 

secundi campi novem iugera et quinquaginta virgatas continente siti iuxta 

locum dictum Calvenberch in loco dicto int Riet inter (dg: hereditatem) 

#campum# Henrici die Hoessche ex (dg: ex) uno et inter campum Johannis 

Coninc ex alio quam terciam partem dictus Godefridus de Hedechusen erga 

oppidum de Busco emendo acquisiverat prout in litteris vero sigillo atque 

ex medietate ad dictam Hillam de jure hereditario spectante in domo et 
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area dicti quondam Godefridi de Hedechusen sita in Busco ad forum piscium 

inter hereditatem (dg: Cristine) quondam Walteri de Vucht ex! et inter 

hereditatem quondam Johannis Goetkijnt ex alio atque ex medietate ad 

dictam Hillam hereditario jure spectante in domo et area dicti quondam 

Godefridi de Vucht sita in Busco ultra pontem dictum Berenbrugge inter 

hereditatem !Goddefridi dicti Godde ex uno et inter hereditatem (dg: Ghi) 

Elizabeth (dg: relicte quondam He) dicte Hedekens ex alio item ex 

medietate ad se spectante in manso dicti quondam Godefridi sito in loco 

dicto Enode et ex attinentiis eiusdem mansi universis quocumque locorum 

sitis promittens cum tutore warandiam tali condicione annexa quod dicta 

(dg: L) Mechtildis dictum censum ad eius vitam integraliter possidebit 

post eiusdem Mechtildis decessum ad dictos eius liberos genitos et (dg: 

genitos) generandos integraliter et jure hereditario (dg: possidend et 

habend) devolvendum et succedendum tali condicione quod nec dicta 

Mechtildis nec eius tutor nunquam poterint dictum censum nec in toto nec 

in parte vendidere vel alienare quovis modo dictus census statim post 

decessum dicte Mechtildis integraliter devolvetur ad dictos liberos dicte 

Mechtildis #genitos# et generandos. Testes Penu et Spanct datum in 

vigilia Bartholomei. Tradetur littera dicte Hille et nulli alteri. 

 

BP 1178 f 288v 07 di 23-08-1390. 

Voornoemde Hilla herriep elk testament, en vermaakte18 aan Sint-Lambertus 10 

schelling, aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen voornoemde cijns en 

de beternissen van voornoemde onderpanden. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, en Johannes van den Kloot. 

 

A. 

Dictus! Hilla (dg: eodem modo dictum) revocavit omne aliud testamentum 

legavit sancto Lamberto X solidos item dictis Mechtildi et eius liberis 

genitis et generandis dictum censum eodem modo (dg: item h) atque 

meliorationem dictorum contrapignorum. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis et Johanne de Globo datum in vigilia beati (dg: Ba) Bartholomei 

anno nonagesimo hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 288v 08 wo 24-08-1390. 

Bertoldus zv Johannes Bac van Tilborch en Johannes van Dordrecht beloofden 

aan Stephanus Wert 29 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Kerstmis 

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

 

Bertoldus filius Johannis Bac de Tilborch et Johannes de Dordrecht 

promiserunt Stephano Wert (dg: XXIX) XXIX Hollant gulden (dg: vel 

valorem) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Gestel datum in festo Bartholomei. 

 

1178 mf8 E 02 f. 289. 

 in festo Bartholomei: woensdag 24-08-1390. 

 in crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1390. 

 

BP 1178 f 289r 01 wo 24-08-1390. 

Willelmus zvw Jacobus van Heirde verkocht aan Rutgherus van den Dijke 2/3 

deel van een hofstad in Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoven, waarvan (1) 

1/3 deel tussen voornoemde Rutgherus van den Dike enerzijds en Johannes van 

den Stake anderzijds, (2) het andere 1/3 deel tussen voornoemde Rutgherus 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde Willelmus uitgegeven 

door Amelius en Heijlwigis, kvw Willelmus gnd Helswijnden soen, belast met 

de pacht en een belofte van een huis van 3 gebinten, in de brief vermeld. 

 

                         
18 Zie → BP 1182 p 042v 04 za 27-03-1400, herroepen van een (dit?) 

testament. 
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Solvit. 

Willelmus filius quondam Jacobi de Heirde duas tercias cuiusdam #!partes# 

domistadii siti in parochia de Zonderwijc in loco dicto communiter 

Veltho[ven] quarum duarum terciarum partium una tercia pars inter 

hereditatem Rutgheri van den Dike ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Stake ex alio et [reliqua] tercia pars inter hereditatem dicti 

Rutgheri ex uno et inter communem plateam ex alio latere sunt site datas 

ad paccionem dicto Willelmo ab Amelio et Heijlwige (dg: f) liberis 

quondam Willelmi dicti Helswijnden soen prout in litteris (dg: s) 

vendidit #dicto# Rutghero (dg: va) van den Dijke supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis paccione et promissione (dg: in dicta) de domo trium ligaturarum 

in dictis litteris contentis. Testes Penu et Scilder datum in festo 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 289r 02 wo 24-08-1390. 

Henricus zvw Ghisbertus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Ghisberti (dg: de) van den Broec prebuit et 

reportavit. #Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 03 do 25-08-1390. 

Nijcholaus Hake van Rijthoven verkocht aan Johannes Nellen een n-erfpacht 

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

uit (1) een huis, erf en tuin, gnd Killarts Bucht, in Rijthoven, tussen 

Gerardus Stoef enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stukje 

erfgoed aldaar, over voornoemde gemene weg enerzijds en Nijcholaus Heijnen 

soen van den Eijnde anderzijds, reeds belast met 1 penning. 

 

Nijcholaus Hake de Rijthoven hereditarie vendidit Johanni Nellen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure (dg: sol) de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo area 

et orto (dg: si) dictis Killarts Bucht sitis in parochia de Rijthoven 

inter hereditatem Gerardi Stoef ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio atque !particula hereditatis sita ibidem ultra 

dictam communem plateam ex uno et inter hereditatem Nijcholai Heijnen 

soen van den Eijnde ex alio promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno (dg: censu) denario 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Spanct et Scilder datum in 

crastino Bartholomei. 

 

BP 1178 f 289r 04 do 25-08-1390. 

Boudekinus zvw Rodolphus gnd Roef Luten soen beloofde aan Johannes gnd 

Luten soen zvw Theodericus die Aude een lijfrente van 3½ Gelderse gulden of 

de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Boudekinus filius quondam Rodolphi dicti Roef (dg: Lud) Luten soen (dg: 

promiserunt) promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni (dg: filio) dicto Luten soen filio quondam (dg: G) Theoderici die 

Aude vitalem pensionem trium et dimidii Gelre gulden seu valorem (dg: 

here) anno quolibet ad vitam dicti Johannis purificationis ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 289r 05 do 25-08-1390. 

Theodericus Luten soen zvw Theodericus die Aude beloofde aan zijn broer 

Johannes gnd Luten soen een lijfrente van 3½ Gelderse gulden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 
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Solvit. 

Theodericus Luten soen filius quondam Theoderici die Aude promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Johanni (dg: f) dicto Luten 

soen suo fratri vitalem pensionem tirum et dimidii Gelre gulden seu 

valorem anno quolibet ad vitam (dg: primodicti) dicti Johannis et non 

ultra purificationis et ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 06 do 25-08-1390. 

Godefridus gnd Godevarts soen van Stiphout verkocht aan Johannes zvw 

Johannes van der Voert, tbv Bela dvw voornoemde Johannes van der Voert, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te 

leveren, gaande uit een beemd, in Stiphout, tussen wijlen voornoemde 

Johannes van der Voert enerzijds en Thomas gnd Bloxken anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes of 

Bela. 

 

Solvit. 

(dg: B) Godefridus dictus Godevarts soen de Stiphout hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis van der Voert ad opus Bele filie dicti 

quondam Johannis van der Voert hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Stiphout tradendam ex quodam prato dicti venditoris sito (dg: sit) in 

parochia de Stiphout inter hereditatem dicti quondam Johannis van der 

Voert ex uno et inter hereditatem Thome dicti Bloxken ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni vel Bele. 

 

BP 1178 f 289r 07 do 25-08-1390. 

Henricus zvw Theodericus gnd die Wever van Berze gaf uit aan zijn broer 

Theodericus zvw Theodericus Wever (1) een huis, hofstad, beemd en 

erfgoederen, aaneengelegen, in Oostelbeers, tussen de gemeint enerzijds en 

erfgoederen van Margareta Leijten, Johannes zvw voornoemde Theodericus 

Wever, Kijna ?en Amesia? !van wijlen hr Henricus Danen priester, voornoemde 

Johannes zvw Theodericus Wever en Henricus Willems van Middelberze 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind 

aan Erevardus van den Vloege; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oostelbeers, met 

Lichtmis in Oostelbeers te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Theodericus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Oostelbeers, die Johannes zvw voornoemde Theodericus Wever moet 

leveren aan zijn voornoemde broer Theodericus, gaande uit erfgoederen, die 

aan voornoemde Theodericus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen in Oostelbeers. 

 

Solvit. 

(dg: Henricus #Theodericus) Henricus# filius quondam Theoderici dicti die 

Wever de Berze #domum# domistadium et pratum et (dg: peciam terre) 

hereditates sibi adiacentes sitas in parochia de Oestelberze inter 

communitatem ex !alio et inter hereditatem Margarete (dg: di her Vos 

Everard) Leijten et Johannis filii quondam Theoderici Wever predicti et 

(dg: qu... liberorum quondam Henrici Dane) Kijne (dg: filie q Amis) 

Amesie !quondam domini Henrici Danen presbitri #et# (dg: Jo) dicti 

Johannis filii dicti Theoderici Wever et Henrici Willems de (dg: v) 

Middelberze ex alio tendentes cum uno fine #ad communitatem# 9dg: s cu) 

et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Everardi) #Erevardi# van den 

Vloege ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Henrico) 

#Theoderico# filio (dg: We) quondam Theoderici Wever suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: censu oneribus exinde sovlendis) censu 

dominorum fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

39 

duorum modiorum siliginis mensure de Oestelberze danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Oestelberze tradenda ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Theodericus hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure (dg: solven) quam Johannes filius dicti quondam 

Theoderici Wever dicto Theoderico suo fratri solvere tenetur ex 

hereditatibus dicto Theoderico de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis in dicta parochia de Oestelberze sitis ad pignus 

imposuit. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 08 do 25-08-1390. 

Voornoemde Theodericus zvw Theodericus die Wever van Oestelberze beloofde 

aan zijn broer Henricus en diens vrouw Magareta een lijfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt de helft. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus filius quondam Theoderici die Wever de Oestelberze 

promisit super omnia (dg: se se daturum) habita et habenda se daturum 

Henrico suo fratri et Magarete sue uxori vitalem pensionem (dg: ter) 

trium modiorum siliginis mensure de Oestelberze anno quolibet ad vitam 

dictorum Henrici et Margarete et non ultra purificationis et in 

Oestelberze tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis et alter 

diutius medietatem dicte pensionis levabit et cum ambo mortui fuerint 

erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 09 do 25-08-1390. 

Willelmus van der Aa zvw Gerardus des Persoens soen en Henricus Becker zvw 

Willelmus die Heirde beloofden aan Johannes Lijsscap zv Johannes Lijsscap 

33 Gelderse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (di 15-08-

1391) te betalen. 

 

Willelmus van der Aa filius quondam Gerardi #des# Persoens soen et (dg: 

.) Henricus Becker filius (dg: fi) quondam Willelmi die Heirde 

promiserunt Johanni Lijsscap filio Johannis Lijsscap XXXIII Gelre gulden 

seu valorem ad assumptionem Marie proxime futuram persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 10 do 25-08-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Willelmus dabit (verbeterd uit: solvit). 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 11 do 25-08-1390. 

Johannes Otten soen en Johannes zv Rodolphus Wever van Hezewijc beloofden 

aan hr Andreas Broechoeven, tbv hr Robbertus abt van Berne, 31 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes (dg: Otte) Otten soen et Johannes filius Rodolphi Wever de 

Hezewijc promiserunt domino Andree Broechoeven ad opus domini Robberti 

abbatis Bernensis XXXI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 289r 12 do 25-08-1390. 

(dg: De broers Theodericus en Henricus, kv Corstianus van den Hoevel). 

 

(dg: Theodericus et Henricus fratres liberi Corstiani van den Hoevel). 
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1178 mf8 E 03 f. 289v. 

 in crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1390. 

 

BP 1178 f 289v 01 do 25-08-1390. 

Eufemia wv Franco Splittaf gaf uit aan Willelmus zvw Theodericus van der 

Masen (1) een hofstad, in Geffen, tussen Aleijdis wv Ambrosius gnd Guedelen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3 lopen land, aldaar, tussen 

wijlen voornoemde Ambrosius enerzijds en kvw Hilla gnd Pouwels anderzijds, 

(3) een kamp, aldaar, naast voornoemde hofstad, (4) 1 lopen land, gnd een 

uitweg, strekkend vanaf voornoemde hofstad tot aan de plaats gnd de 

Bredenweg; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 penning aan Willelmus van 

Nuwelant, en thans voor (b) een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te 

leveren. Voornoemde Eufemia, haar kinderen Heijmericus, Yda en Aleijdis, en 

haar schoonzoons Winricus Roempot en Petrus Baliaert beloofden lasten af te 

handelen. Voornoemde Eufemia beloofde dat haar kinderen hr Arnoldus en 

Jacobus met de uitgifte zullen instemmen. Willelmus mag het hout en de 

stenen op de hofstad niet weghalen. 

 

[Eu]femia relicta quondam Franconis Splittaf cum tutore domistadium 

quoddam situm in parochia de Geffen inter hereditatem Aleijdis relicte 

Ambrosii dicti Guedelen ex uno et inter communem platheam ex alio atque 

tres lopinatas terre sitas ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Ambrosii ex uno et hereditatem liberorum quondam Hille dicte Pouwels ex 

alio cum quodam !cum quodam camp[o?] sito ibidem iuxta dictum domistadium 

sito item lopinatam terre dictam een uijtwech tendentem a dicto 

domistadio ad locum dictum den Bredenwech ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Willelmo filio quondam Theoderici van der Masen ab 

eodem pro sex denariis Willelmo de Nuwelant inde solvendis dandis etc et 

pro hereditario censu sex librarum monete dando dicte Eufemie ad eius 

vitam et post eam suis liberis ab ipsa et dicto quondam Francone genitis 

ab aliis in festo nativitatis Domini ex premissis promittentes cum tutore 

et cum ea Heijmericus (dg: eius filius) Yda et Aleijdis eius liberi cum 

tutore Winricus Roempot et Petrus Baliaert eius generi indivisi warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: et al) promisit insuper 

dicta Eufemia cum tutore super omnia quod ipsa dominum Arnoldum et 

Jacobum eius liberos dicte donationi faciet consentire et alter 

repromisit ex premissis (dg: et pro) tali condicione quod dictus 

Willelmus ligna et lapides supra dictum domistadium existentes a dicto 

domistadio non amovet. Testes Penu et Scilder datum in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 289v 02 do 25-08-1390. 

Ancelmus Wamel ev Yda dvw Godefridus die Gruijter droeg over aan Johannes 

zvw Danijel zvw Arnoldus Gruijter het deel, dat aan voornoemde Ancelmus en 

Yda gekomen was na overlijden van Arnoldus Gruijter, in (1) een hoeve van 

wijlen Arnoldus die Gruijter, ter plaatse gnd Vinkel, (2) 1 morgen land van 

wijlen voornoemde Arnoldus Gruijter, in Oss, op de gemeint, (3) 2 morgen 

land van wijlen voornoemde Arnoldus Gruijter, in Tefelen. 

 

Ancelmus Wamel maritus et tutor Yde sue uxoris filie quondam Godefridi 

die Gruijter totam partem et omne jus sibi #et dicte Yde de morte quondam 

Arnoldi Gruijter successione advolutas# competentes in quodam manso 

quondam Arnoldi die Gruijter sito in loco dicto Vinckel cum suis 

attinentiis atque in uno iugero terre (dg: s) dicti quondam Arnoldi 

Gruijter sito in parochia de Os supra communitatem atque in duobus 

iugeribus terre dicti quondam Arnoldi Gruijter sitis in parochia de 

Tefelen ut dicebat supportavit Johanni filio quondam Danijelis filii 

quondam Arnoldi Gruijter promittens ratam servare (dg: et) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 289v 03 do 25-08-1390. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Ancelmus een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 02-02-1392), gaande uit voornoemd deel. 

 

Dictus (dg: filius) Johannes promisit se daturum et soluturum dicto 

Ancelmo hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra #annum# ex 

dictis parte et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289v 04 do 25-08-1390. 

Henricus van Heijlvoert molenaar verkocht aan Johannes van Bladel bakker 

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

een huis19, erf en tuin van verkoper, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Henricus van Creijelt enerzijds en erfgoed van Jutta gnd 

Boets anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 

groot (dg: gemeen paijment) voornoemd geld. 

 

Henricus de Heijlvoert multor hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

pistori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area #et orto# dicti venditoris sitis in 

Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici de Creijelt ex uno 

et inter hereditatem Jutte dicte Boets ex alio ut dicebat promittens 

super (dg: habita et habenda warandiam) super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: dictis) censu domini ducis et (dg: 

tercia parte viginti) hereditario censu quinque grossis (dg: communis 

pagamenti) #dicte monete# exinde (dg: so) prius solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 289v 05 do 25-08-1390. 

Adam van Mierde droeg over aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 3 {maat 

niet vermeld} land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Nijcholaus van Berze 

enerzijds en Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Engbertus gnd Ludinc zvw Petrus 

Pijnappel. 

 

Adam de Mierde annuum et hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex tribus !terre sitis in loco 

dicto die Hoeven inter hereditatem Nijcholai de Berze ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: filii) Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris ex alio (dg: pro) venditum sibi ab Engberto dicto Ludinc filio 

quondam Petri Pijnappel prout in litteris supportavit Nijcholao Spijerinc 

Meus soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289v 06 do 25-08-1390. 

Petrus zv Willelmus van der Hamsvoert droeg over aan Paulus zvw Henricus 

Aelbrechts soen van Gheffen bakker een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Sint-Remigius te betalen, aan hem overgedragen door Andreas zvw 

Arnoldus gnd Lemkens. 

 

Petrus filius Willelmi van der (dg: Ha) Hamsvoert (dg: mar) hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii supportavit! 

sibi ab Andrea filio quondam Arnoldi dicti Lemkens prout in litteris 

supportavit Paulo filio quondam Henrici Aelbrechts soen de Gheffen 

pistori cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
19 Zie → BP 1182 p 368v 02 do 07-04-1401, overdracht van het huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

42 

BP 1178 f 289v 07 do 25-08-1390. 

Voornoemde Petrus zv Willelmus van der Hamsvoert droeg over aan Paulus zvw 

Henricus Aelbrechts soen van Geffen bakker een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een 

tuin, in Erp, tussen Henricus Bloijs enerzijds en kinderen gnd meester Jans 

Kijnderen anderzijds, (2) de helft van een beemd, gnd Luijtshout Beemd, in 

Erp, (3) de helft van een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd Dorsscot, (4) 

2 stukken land, in Erp, (4a) die Brake, (4b) die Kerijsakker, welke pacht 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens overgedragen had aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus Petrus hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco (dg: quam) solvendam hereditarie purificationis ex medietate 

cuiusdam orti siti in parochia de Erpe inter hereditatem Henrici (dg: Bb) 

Bloijs ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum meester Jans 

Kijnderen ex alio atque ex medietate cuiusdam prati dicti (dg: 

Luijthoutsch B) Luijtshout Beemd siti in #dicta# parochia (dg: de) atque 

ex medietate pecie prati siti in dicta parochia in loco dicto Dorsscot 

necnon ex duabus peciis terre sitis in parochia de Erpe quarum una die 

Brake et altera die Kerijsacker nuncupantur quam paccionem (dg: Arn) 

Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens dicto Petro supportavit prout in 

litteris supportavit (dg: d) Paulo filio quondam Henrici Aelbrechts soen 

de Geffen pistori cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 289v 08 do 25-08-1390. 

De broers Theodericus en Henricus, kv Cristianus van den Hoevel, en 

Henricus van Stakenborch zvw Johannes van Westerwijc ev Yda dvw Johannes 

gnd Mijnderbrueder verkochten aan de broers Johannes en Gerardus van 

Zelant, kv Willelmus van Zelant, een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

voornoemde Cristianus beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en rosmolen, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout 

naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Henricus die Man enerzijds en erfgoed 

van Gerardus van Zelant anderzijds. 

 

Theodericus et Henricus fratres liberi Cristiani van den Hoevel et (dg: 

Everardus f .) Henricus de Stakenborch filius quondam Johannis de 

Westerwijc maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Mijnderbrueder hereditarium censum trium librarum monete 

quem dictus Cristianus solvendum (dg: here) habuit hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex (dg: d) domo et molendino equorum cum suis 

attinentiis sitis in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ?ante 

mansionem quondam Arnoldi Berwout (dg: ves) versus murum oppidi de Busco 

inter hereditatem Henrici die (dg: d) Man ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Zelant ex alio ut dicebant et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant vendiderunt Johanni et Gerardo de (dg: Ze) Zelant fratribus 

liberis Willelmi de Zelant promittentes super omnia warandiam et 

obligationem #et impeticionem# in dicto censu existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 289v 09 do 25-08-1390. 

Destijds had Gerardus gnd Baudekens soen verwer verkocht aan Arnoldus gnd 

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

gaande uit (1) een stuk land van voornoemde Gerardus, in Oss, ter plaatse 

gnd Osserbeemde, tussen Gerardus zv Henricus Bouwelken enerzijds en 

Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen anderzijds, (2) 1/3 deel, aan 

voornoemde Gerardus Baudekens soen behorend, in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, welke pacht Metta gnd Bits van den Hoernic moet leveren, (3) een 

huis en tuin, in Oss, tussen Gerardus gnd die Leeuwe enerzijds en Oda wv 

Paulus gnd Bits anderzijds. Voornoemde Arnoldus Groet Art beloofde thans 

aan voornoemde Petrus Pels verwer voornoemde cijns van 40 schelling 
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voornoemd geld nimmer te manen op voornoemd stuk land, in Oss, ter plaatse 

gnd Osserbeemde. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus dictus Baudekens soen tinctor 

hereditarie vendidisset Arnoldo #dicto# Groet Art hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

quadam pecia terre dicti Gerardi sita in parochia de Os ad locum dictum 

Osserbeemde inter hereditatem Gerardi filii Henrici Bouwelken ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis dicti Weijlen soen ex 

alio atque ex tercia parte ad dictum Gerardum Baudekens !kens (dg: sp) 

soen spectante in hereditaria paccione unius modii siliginis quam 

paccionem predictam Metta dicta Bits van den Hoernic annuatim solvere 

tenetur insuper (dg: s) ex domo et orto sitis in parochia de (dg: d) Os 

predicta inter hereditatem Gerardi dicti die Leeuwe ex uno et inter 

hereditatem Ode relicte quondam Pauli dicti Bits ex alio prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus 

Groet Art promisit super omnia Petro Pels tinctori quod ipse Arnoldus 

Groetr Art dictum censum XL solidorum dicte monete (dg: monete) nunquam 

monebit nec petet nec assequetur ad et supra dictam peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum Osserbeemde nec vigore dictarum litterarum 

nec alis quovis modo salvis tamen dicto Arnoldo Groet Art dictis suis 

litteris quoad alia in dictis litteris contenta in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 E 04 f. 290. 

 in crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1390. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 26-08-1390. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 27-08-1390. 

 

BP 1178 f 290r 01 do 25-08-1390. 

Destijds had Arnoldus Groet Art gerechtelijk gekocht van Adam van Mierde 

(1) 8 hont land, in Oss, in de beemden aldaar, tussen kvw Henricus Bogart 

enerzijds en wijlen Theodericus Venbossche anderzijds, (2) een stuk land, 

in Oss, ter plaatse gnd dat Nederveld, tussen Petrus gnd van Hijntam 

enerzijds en Henricus zvw Gerardus gnd Bouwelkens soen anderzijds. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art droeg thans voornoemde 8 hont, in Oss, in de 

beemden aldaar, over aan Petrus Pels verwer. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Groet Art octo hont terre sita in 

parochia de Os in pratis ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Boga[rt] ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

Venbossche ex [alio] et (dg: atque) peciam terre sitam in dicta parochia 

in loco dicto dat (dg: Ned) Nedervelt inter hereditatem Petri (dg: ?dicti 
?Yelkel de Berze) dicti de Hijntam ex uno et inter hereditatem (dg: here) 

Henrici filii quondam Gerardi dicti Bouwelkens soen ex alio erga (dg: 

Ada) Adam de Mierde per (dg: judi) judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo acquisivisset prout in litteris constitutus igitur dictus 

(dg: dictu) Arnoldus Groet Art (dg: dictam) dicta octo hont terre sita in 

dicta parochia de Os in pratis ibidem supportavit Petro Pels (dg: pis) 

tinctori cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui de) et imp[eticionem] ex parte sui 

deponere. Testes (dg: de) Scilder et Goes datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1178 f 290r 02 do 25-08-1390. 

Destijds had Henricus zvw Gerardus gnd Bouwelkens soen verkocht aan 

Johannes van Os gewantsnijder een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 8 hont 

land, in Oss, in de beemden aldaar, tussen kvw Henricus Bogart enerzijds en 

wijlen Theodericus gnd Venbossche anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, 

ter plaatse gnd Nederveld, tussen Petrus van Hijntham enerzijds en 

eerstgenoemde Henricus anderzijds. Vervolgens had voornoemde Johannes van 
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Os gewantsnijder voornoemde erfpacht van 1 mud rogge geschonken aan zijn 

zoon Johannes en diens vrouw Heijlwigis dv Gerardus van Berze. Daarna had 

Petrus Pels verwer voornoemde pacht gekocht van voornoemde Johannes zv 

Johannes van Os gewantsnijder. Voornoemde Petrus Pels beloofde thans aan 

Arnoldus Groet Art voornoemde pacht van 1 mud rogge nimmer te manen op 

voornoemd stuk land in Oss, ter plaatse gnd Nederveld, tussen Petrus van 

Hijntam enerzijds en eerstgenoemde Henricus anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Gerardi dicti 

Bouwelkens soen hereditarie vendidisset Johanni de Os pannicide 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam ex octo hont terre 

sitis in parochia de Os in pratis ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Bogart ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

dicti Venbossche ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia in 

loco dicto Nedervelt inter hereditatem Petri de Hijntham ex uno et inter 

hereditatem (dg: hereditatem) #primodicti# Henrici (dg: filii .) ex alio 

prout in litteris (dg: ..) et cum deinde dictus Johannes de Os pannicida 

dictam paccionem unius modii siliginis hereditarie supportasset (dg: ..) 

Johanni suo filio cum Heijlwige sua uxore filia Gerardi de Berze nomine 

dotis prout in litteris et cum deinde (dg: di) Petrus Pels tinctor dictam 

paccionem erga dictum Johannem filium dicti Johannis de Os pannicide 

acquisivisset emendo prout in litteris contitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Petrus Pels promisit super omnia Arnoldo Groet Art 

quod ipse Petrus dictam paccionem unius modii siliginis ad et supra (dg: 

dictam pe) dictam terre sitam in dicta parochia de Os in loco dicto 

Nedervelt inter hereditatem Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem 

primodicti Henrici ex alio nunquam petet nec monebit nec assequetur 

quovis modo nec vigore dictarum litterarum nec alias quovis modo in 

futuro salvis tamen dicto Petro dictis litteris quoad alia in eisdem 

contenta in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 290r 03 vr 26-08-1390. 

Jacobus Wetten verkocht aan Johannes Hadewigen soen van der Drieberch een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land met gebouwen, gnd Braecvenne, in Berlicum, tussen Hermannus Pijng 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de beemden, achter voornoemd stuk 

land gelegen en daarbij horend, reeds belast met 5 delen van 20 schelling 

oude pecunia en van 6 oude sterling. 

 

Jacobus Wetten hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) Johanni Hadewigen soen 

van der Drieberch hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex (dg: domo) pecia terre dicta (dg: G-

) Braecvenne sita in parochia de Berlikem (dg: et) inter hereditatem 

Hermanni Pijng ex uno et inter communitatem ex alio atque ex edificiis in 

eadem consistentibus (dg: cum prato) atque ex pratis retro dictam peciam 

terre sitis #ad eandem spectantibus# ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis quinque !partibus viginti solidorum 

antique pecunie et (dg: pro) sex antiquorum sterlingorum inde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Jordanus datum 

sexta post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 290r 04 za 27-08-1390. 

De broers Willelmus en Henricus, kvw Walterus Bac van Broechoven, en 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel ev Katherina dvw voornoemde 

Walterus verkochten aan Elizabeth ?dvw Jacobus Aven soen een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een kamp, gnd Thonijs Hoeveke, in Schijndel, 

tussen de gemeint aldaar enerzijds en Reijnerus zvw Henricus Willems Neve 

anderzijds, met een eind strekkend aan Gerardus van Zoemeren, (2) een 

akker, in Schijndel, onder de bunders aldaar, tussen Nijcholaus Hagen 
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enerzijds en Johannes van den Hoevel anderzijds, welk kamp en akker 

Heijlwigis wv Willelmus van Broechoven uitgegeven had aan Willelmus zvw 

Walterus van Kessel, voor (a) 2½ oude groot Tournoois aan de hertog, (b) 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan het Geefhuis in Den Bosch, (c) 

voornoemde cijns van 10 pond, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Albertus van Kessel bv voornoemde Willelmus zv Walterus van Kessel moet 

betalen aan zijn voornoemde broer Willelmus, gaande uit een huis en tuin, 

waarin voornoemde Albertus woont, in Schijndel, bij de plaats gnd Wijbos, 

(4) 1 lopen roggeland, van voornoemde Willelmus, in Schijndel, op de plaats 

gnd Rijsbrake, welke cijns van 40 schelling en lopen land voornoemde 

Willelmus mede tot onderpand had gesteld voor voornoemde cijns van 10 pond. 

Welke cijns van 10 pond nu aan verkopers behoort. Eerstgenoemde Willelmus 

beloofde dat alle aanspraken van de kant van Walterus Oerle en diens vrouw 

Luijtgardis dvw voornoemde Walterus Bac en van de kant van andere erfg vw 

voornoemde Heijlwigis wv Willelmus van Broechoven worden afgehandeld. 

 

Willelmus et Henricus fratres (dg: f) liberi quondam Walteri Bac de 

Broechoven et Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Walteri 

hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quodam campo dicto communiter Thonijs (dg: 

Ca) Hoeveken sito in parochia de Scijnle inter communitatem ibidem ex uno 

et inter hereditatem (dg: Gerardi de Zoemeren ex alio) Reijneri filii 

quondam Henrici Willems Neve ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Gerardi de Zoemeren atque ex quodam agro terre sito in dicta parochia 

infra bonaria ibidem situata inter hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Hoevel ex alio quos campum et agrum 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi de Broechoven dedit ad pactum 

Willelmo filio quondam (dg: q) Walteri de Kessel scilicet pro duobus et 

dimidio antiquis grossis Turonensibus domino duci et pro hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis (dg: men se) mense sancti spiritus 

in Busco exinde solvendis et pro predicto censu X (dg: lib) librarum 

prout in litteris atque ex hereditario censu XL solidorum dicte monete 

quem Albertus de Kessel frater dicti Willelmi filii Walteri de Kessel 

eidem Willelmo suo fratri solvere tenetur hereditarie ex domo et orto in 

quibus idem Albertus moratur sitis in parochia de (dg: Scijl) Scijnle 

prope locum dictum Wijbossche atque quadam lopinata terre siliginee 

eiusdem Willelmi sita i dicta parochia supra locum dictum Rijsbrake quos 

censum XL solidorum et lopinatam (dg: ?d) iamdictus Willelmus pro 

solucione dicti census X librarum ad pignus imposuit prout in litteris et 

quem censum (dg: eis de morte dicte Heilwigis successione advolutum esse 

[dicebant]) et nunc ad se spectare dicebant vendiderunt Elizabeth (dg: 

filie quondam Jacobi Aven soen et Johanni Steijmpel f liberis) #?filie# 

quondam Jacobi Aven [soen] supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promisit insuper primoductus (dg: ?P) Willelmus #super habita et habenda# 

quod omnem obligationem et impeticionem ex parte Walteri Oerle et 

Luijtgardis eius uxoris filie dicti quondam Walteri (dg: de) Bac et ex 

parte quorumcumque aliorum (dg: heredum d) heredum dicte quondam 

Heijlwigis (dg: f) relicte quondam Willelmi de Broechoven deponere. 

Testes Gerardus et Goes datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 290r 05 za 27-08-1390. 

Willelmus Lobbe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus (dg: Lo) Lobbe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 290r 06 za 27-08-1390. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd Alarts soen ev Heijlwigis dvw Henricus gnd Goes 

droeg over aan Johannes van den Hout zvw voornoemde Henricus Goes, tbv hem 

(½) en kvw Jacobus Goes zvw voornoemde Henricus Goes (½), 1/3 deel, dat aan 
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transportanten gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Heijlwigis, in een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus, in Den 

Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Wijnricus Screijnmaker 

enerzijds en erfgoed van Hermannus Eijcman van Doerne anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti Alarts soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue xuoris filie quondam Henrici dicti Goes terciam 

partem sibi et dicte sue uxori #de# morte quondam parentum dicte 

Heijlwigis successione advolutam in domo et area dicti quondam Henrici 

sita in (dg: p) Busco in vico scriniparorum inter hereditatem Wijnrici 

Screijnmaker ex uno et inter hereditatem Hermanni Eijcman de Doerne ex 

alio supportavit (dg: H) Johanni van den Hout filio dicti quondam Henrici 

Goes ad opus sui et ad opus (dg: su) liberorum quondam Jacobi Goes filii 

dicti quondam Henrici Goes scilicet a dicto (dg: H.) Johanne van den Hout 

pro una medietate et pro reliqua medietate #a# dictis liberis quondam 

Jacobi Goes possidendam cum omnibus #litteris# et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et si via juris evincetur 

dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 290r 07 za 27-08-1390. 

Voornoemde Johannes van den Hout beloofde aan voornoemde Nijcholaus 235 

Gelderse 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). 

 

Dictus Johannes van den Hout promisit dicto Nijcholao (dg: centum) 

ducentos et XXXV Gelre gulden seu valorem mediatim Domini et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 E 05 f. 290v. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 27-08-1390. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 29-08-1390. 

 Dominica post Egidii: zondag 04-09-1390. 

 in crastino decollationis Johannis: dinsdag 30-08-1390. 

 

BP 1178 f 290v 01 za 27-08-1390. 

De broers Henricus, Jacobus en Nijcholaus, kvw Jacobus uter Hasselt, 

verkochten aan Katherina dvw Ludekinus Hagen, tbv haar en Gerardus en 

Ludekinus, kvw voornoemde Ludekinus Hagen, een lijfpacht van 24 mud hop, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

kamp, gnd die Hasselse Kamp, in Berlicum, ter plaatse gnd Hasselt, tussen 

erfgoed gnd die Yvellaarse Kamp enerzijds en Johannes Aben soen anderzijds, 

(2) 2 strepen land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen 

Jacobus van den Yvenlaer enerzijds en voornoemde Jacobus verkoper 

anderzijds, (3) een beemd, gnd die Hange Beemd, gelegen aan het eind van 

voornoemde twee strepen land, strekkend vanaf deze twee strepen tot aan het 

water gnd die Aa, (4) een huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Hasselt, tussen Johannes Aben soen enerzijds en eerstgenoemde Henricus 

anderzijds, (5) een hoeve van eerstgenoemde Henricus, in Berlicum, welke 

hoeve eerstgenoemde Henricus verworven had van Johannes van Berlikem, reeds 

belast met lasten. Gerardus zal de pacht gedurende zijn leven bezitten; na 

overlijden van voornoemde Gerardus, zullen voornoemde Katherina en 

Ludekinus, of de langstlevende, de pacht bezitten. 

 

Henricus Jacobus et Nijcholaus (dg: filius qu) fratres liberi quondam 

Jacobi uter Hasselt hereditarie vendiderunt (dg: Hessello filio qu) 

Katherine filie quondam Ludekini Hagen ad opus sui et ad opus Gerardi et 

Ludekini liberorum dicti quondam Ludekini Hagen vitalem pensionem XXIIII 

modios lupule mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Katherine Gerardi et Ludekini et non ultra Remigii et in Busco tradendam 

ex quodam (dg: quo) campo dicto die Hasselssche Camp (dg: ex uno et 

inter) sito in parochia de Berlikem #in loco dicto Hasselt# inter 
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heredtatem dictam die Yvellaerssche Camp ex uno et inter hereditatem 

Johannis Aben soen ex alio atque ex duabus (dg: peciis ter st) strepis 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Hasselt inter hereditatem 

Jacobi van den Yvenlaer ex uno et inter (dg: dicti Jacobi) dicti Jacobi 

venditoris ex alio atque ex prato dicto die Hanghe Beemt sito ad finem 

dictarum duarum streparum terre tendente a dictis duabus strepis terre 

usque ad aquam dictam die Aa atque ex domo et orto sitis in dictis 

parochia (dg: ..) et loco inter hereditatem Johannis Aben soen ex uno et 

inter hereditatem primodicti Henrici ex alio atque ex manso primodicti 

Henrici sito in parochia de Berlikem quem mansum primodictus Henricus 

erga Johannem de (dg: Berike) Berlikem acquisiverat promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde solvendis et sufficientem facere tali condicione 

quod dictus Gerardus dictam pensionem ad eius vitam integraliter 

possidebit #scilicet# post eiusdem Gerardi decessum dicti Katherina et 

Ludekinus integraliter possidebunt et alter eorum diutius vivens #post 

decessum dicti Gerardi# integraliter possidebit et cum mortui fuerint. 

Testes (dg: datum supra) Gerardus et Goess datum sabbato post (dg: Jo) 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 290v 02 za 27-08-1390. 

Henricus en Jacobus beloofden Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Henricus et Jacobus promiserunt (dg: Nijc) super habita et habenda 

Nijcholaum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 290v 03 ±ma 29-08-1390. 

Marcelius Monics verkocht aan Ghisbertus zvw Johannes van Kreijelt, tbv 

Heijlwigis wv voornoemde Johannes en kv voornoemde Heijlwigis, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Knegsel op de 

goederen gnd ter Hagen te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van Oerle, die voornoemde verkoper met Lichtmis in Knegsel, op 

de goederen gnd ter Hagen, beurt, gaande uit voornoemde goederen gnd ter 

Hagen, in Knechsel. 

 

Marcelius Monics hereditarie vendidit (dg: Johanni) #Ghisberto# filio 

quondam Johannis de Kreijelt ad opus Heijlwigis relicte eiusdem quondam 

Johannis et ad opus liberorum eiusdem Heijlwigis hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: Wij) Knechsel supra bona dicta ter Hagen 

tradendam ex hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte 

mensure quam #paccionem quinque modiorum siliginis# dictus venditor 

solvendam habet (dg: hereditatem) hereditarie terminis solucionis et loco 

predictis de et ex dictis bonis ter Hagen vocatis sitis in dicta parochia 

de (dg: Knessel) Knechsel promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: testes Penu et Scilder prebuit er reportavit datum secunda 

post Bartholomei). 

 

BP 1178 f 290v 04 ±ma 29-08-1390. 

Willelmus van der Mere (dg: verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Ghisbertus). 

 

Willelmus van der Mere (dg: prebuit et reportavit. testes datum supra. 

tradetur littera dicto Ghisberto). 

 

BP 1178 f 290v 05 ma 29-08-1390. 

Theodericus van Venlo snijder beloofde aan zijn broer Gerardus van Venlo 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een 

huis, erf en tuin van voornoemde Theodericus, in Den Bosch, aan de plaats 

gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Hermannus van Zon enerzijds en 
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erfgoed van Franco zv Johannes gnd Vranken soen anderzijds. 

 

Theodericus (dg: de) de Venlo sartor promisit se (dg: s) daturum et 

soluturum Gerardo (dg: de) de Venlo suo fratri hereditarium censum XX 

solidorum monete hereditarie in festo pasce ex domo et area et orto dicti 

Theoderici sitis in Busco ad locum dictum Boerde inter hereditatem (dg: 

H) quondam Hermanni de Zon ex uno et inter hereditatem Franconis filii 

(dg: quondam) Johannis dicti Vranken soen ex alio promittens super omnia 

warandiam. Testes Scilder et Goess datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 290v 06 ma 29-08-1390. 

Arnoldus van Beke nzvw etc droeg over aan de secretaris, tbv Arnoldus van 

Beke zvw Arnoldus van Beke, een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Loefbrug naar de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van eerstgenoemde Arnoldus enerzijds en een kamer waarin voornoemde 

Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke tegenwoordig woont anderzijds, 

strekkend van een gemene weg achterwaarts tot aan de stal van eerstgenoemde 

Arnoldus, met de helft van de wanden aan beide zijden van eerstgenoemde 

kamer; de kamer was belast met 1 oude groot aan eerstgenoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc quandam cameram cum suo fundo sitam 

in Busco in vico tendente a ponte dicto Loefbrugge (dg: -n) versus vicum 

dictum Huls inter hereditatem (dg: Henrici) dicti Arnoldi ex uno et inter 

(dg: hereditatem) cameram in qua Arnoldus (dg: f) de Beke filius quondam 

Arnoldi de Beke presens moratur ex alio tendentem a communi platea 

retrorsum ad stabulum primodicti Arnoldi cum medietate parietum ex 

utroque latere primodicte camere consistentium supportavit mihi ad opus 

dicti Arnoldi de Beke filii quondam Arnoldi de Beke promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto uno grosso aureo antiquo (dg: ...) 

primodicto Arnoldo exinde solvendo. 

 

BP 1178 f 290v 07 ma 29-08-1390. 

Voornoemde Arnoldus van Beke nzvw etc droeg over aan de secretaris, tbv 

Arnoldus zvw hr Leonius van Scijnle, zijn huis, erf, schuur en erfgoed, in 

Den Bosch, in een straat die leidt van de Loefbrug naar de straat gnd Huls, 

in een erfgoed van voornoemde Arnoldus, tussen een weg behorend aan 

voornoemde Arnoldus, die daar loopt in voornoemd erfgoed van voornoemde 

Arnoldus van de gemene weg achterwaarts over de brug van voornoemde 

Arnoldus enerzijds en erfgoed van Jordanus zv Arnoldus Tielkini anderzijds, 

met een eind strekkend aan het gemene water en met het andere eind aan 

erfgoed van Johannes gnd Venneken, belast met twee oude groten aan 

eerstgenoemde Arnoldus; met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken. 

 

Primodictus Arnoldus domum suam et aream (dg: sitam in Busco) #et 

horreum# ac (dg: via) hereditatem sitas in Busco ad vicum tendentem a 

ponte dicto Loefsbrugge versus vicum dictum Huls in hereditate dicti 

Arnoldi inter (dg: qtua) quandam viam ad dictum Arnoldum spectantem 

tendentem ibidem in dicta hereditate dicti Arnoldi a communi (dg: pl) 

vico retrorsum ultra pontem dicti Arnoldi ibidem (dg: inter) ex uno et 

inter hereditatem (dg: Joh) Jordani filii Arnoldi Tielkini ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem aquam ibidem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis dicti Venneken ut dicebat supportavit mihi ad opus 

Arnoldi filii quondam domini Leonii de Scijnle promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis primodicto Arnoldo 

exinde solvendis. 

 

BP 1178 f 290v 08 ma 29-08-1390. 

simul cum (dg: via) jure utendi dicta via totiens quotiens possessori 

dictarum domus et hereditatis videbitur expedire. 
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BP 1178 f 290v 09 ma 29-08-1390. 

Voornoemde Arnoldus van Beke etc droeg over aan de secretaris, tbv Arnoldus 

van Scijnle nzv hr Leonius, een kamp, naast de Baseldonkse Dijk, tussen hr 

Matheus Zorghen en zijn medeërfgenamen enerzijds en een steeg anderzijds, 

met een eind strekkend aan de plaats gnd die Biesdonk. 

 

Dictus Arnoldus (dg: quend) de Beke etc quendam campum ad se spectantem 

situm iuxta aggerem dictum die (dg: :P) Baseldochsche Dijc inter 

hereditatem domini Mathei Zorghen et suorum coheredum ex uno et inter 

(dg: com) quandam stegam ex alio tendentem cum (dg: cum) uno fine ad 

locum dictum die Bijesdonc ut dicebat supportavit mihi ad opus Arnoldi de 

Scijnle filii (dg: qu) naturalis domini domini Leonii promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 290v 10 zo 04-09-1390. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle verhuurde aan Arnoldus van Beke voornoemd 

huis, erf, schuur, erfgoed en kamp, alsmede een stuk erfgoed, ter plaatse 

gnd Mortel, 60 voet breed, aan hem verkocht door voornoemde Arnoldus Beke, 

voor een periode vanaf nu tot Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). De 

huurprijs was voldaan. 

 

Dictus Arnoldus de Scijnle dictas domum aream et horreum et hereditatem 

et campum ut supra atque peciam hereditatis sitam in loco dicto Mortel LX 

pedatas in latitudine continentem venditas sibi ab Arnoldo Beke predicto 

prout in litteris locavit dicto Arnoldo de Beke inra hinc et festum 

nativitatis Domini proxime futurum possidendos promittens ratam servare 

et recognovit sibi de pretio locacionis fore satisfactum. Testes Goess et 

Jorden datum dominica post Egidii. 

 

BP 1178 f 290v 11 di 30-08-1390. 

Wijnricus gnd Wijerics sBaelgieren soen van Luik verkocht aan Johannes zv 

Henricus Dekens soen van Helmont 4 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit goederen gnd die Doezeldonk, 

in Helmond, naast de gemeint, welke pacht Johannes zv Henricus Dekens soen 

van Helmont gekocht had van Marcelius van der Doseldonc en diens wettige 

zoon Petrus. De koopsom is voldaan. 

 

Wijnricus (dg: filius) dictus Wijerics (dg: soen) sBaelgieren soen de 

Leodio quatuor modios siliginis hereditarie paccionis mensure de Helmont 

solvendos hereditarie purificationis et in parochia de Helmont tradendos 

ex bonis dictis (dg: ter D) die Doezeldonc sitis in parochia de Helmont 

iuxta communitatem quam paccionem (dg: dictus Wijnricus erga Marg 

Marcelium –s van der va Dozeldonc et Petrum eius filium leg legitimum 

emendo acquisiverat coram scabinis de Helmont ut dicebat supportavit) 

Johannes (dg: Johannes) filius Henrici Dekens soen de Helmont erga 

Marcelium van der (dg: Dose) Doseldonc et Petrum eius filium legitimum 

(dg: emo ce) emendo acquisiverat ut dicebat vendidit dicto Johanni filio 

Henrici Dekens soen de Helmont (dg: cum litteris) promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de 

pretio vendicionis fore satisfactum. Testes Penu et Jorden datum in 

crastino decollationis Johannis. 

 

BP 1178 f 290v 12 di 30-08-1390. 

Johannes Buekentop beloofde aan Johannes van Bruheze 16 Gelderse gulden of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Johannes Buekentop promisit Johanni de Bruheze XVI Gelre gulden seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et 

Goess datum in crastino decollationis Johannis. 
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1178 mf8 E 06 f. 291. 

 Tercia post decollationis Johannis: dinsdag 30-08-1390. 

 in crastino decollationis Johannis: dinsdag 30-08-1390. 

 Quinta post decollationis Johannis: donderdag 01-09-1390. 

 

BP 1178 f 291r 01 di 30-08-1390. 

Arnoldus Stamelart van Spanct droeg over aan Johannes Pijlijseren goudsmid 

(1) 3 morgen uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, in een kamp, 

naast een bosje gnd Klein Oeteren, (2) 1 morgen land, uit voornoemde 

Duizend Morgen, in voornoemd kamp naast voornoemd bosje gnd Klein Oeteren, 

(3) ½ morgen land, uit voornoemde Duizend Morgen, in voornoemd kamp, welke 

3 morgen, 1 morgen en ½ morgen Ludovicus zvw Albertus van Brussel verworven 

had van Arnoldus gnd van der Oeteren, en welke nu aan hem behoren. Johannes 

Pijlijseren zal de cijns aan de stad Den Bosch betalen, die hieruit gaat, 

en andere cijnzen. 

 

Arnoldus Stamelart de (dg: Penu) #Spanct# tria iugera de mille jugeribus 

terre communitatis oppidi de Busco sita in quodam campo iuxta silval[am 

Cleijne] Oeteren nuncupatam atque unum iuger terre de dictis mille 

jugeribus terre situm in dicto campo iuxta dictam silvalam Cleijne 

Oeteren necnon dimidium iuger terre de dictis mille iugeribus terre situm 

in dicto campo que tria iugera unum juger et dimidium iuger terre 

Ludovicus filius quondam Alberti de Br[u]ssel erga Arnoldum dictum van 

der Oeteren acquisiverat prout in litteris et que nunc ad se spectare 

dicebat supportavit Johanni Pijlijseren aurifabro (dg: f) cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere hoc addito quod dictus Johannes Pijlijseren solvet censum oppidi 

de Busco ex premissis solvendum #et alios census# scilicet illi cui de 

jure huiusmodi census est solvendus. Testes Gerardus et Jorden datum 

tercia post (dg: nativitatis) decollationis Johannis. 

 

BP 1178 f 291r 02 di 30-08-1390. 

Arnoldus Buc verklaarde ontvangen te hebben van Aleijdis wv Henricus Maes 

soen van Hijntam20 5 pond, te weten van het afgelopen jaar van een 

b-erfcijns21 van 5 pond, welke cijns Gerardus Vosken zvw Reijnerus 

Scoenbecker beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Writer enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus Duncop 

anderzijds; de cijns behoort nu aan voornoemde Arnoldus. 

 

                         
20 Zie → VB 1799 f 069r 03, ma 22-04-1392. Aleijt wijf wilner Henric Maes 

soen van Hijntam was gericht aen alle goiden Gerijt Voskens soen wilners 

Reijner Scoenbeckers overmids geloeften die Gerijt Vosken voirs geloefden 

hadde Art geheijten Wilde van Lijeshout van eenre hostat  gelegen in 

tsHertogenbossche in die Orthenstraet tusschen den erve Dirc Writers ende 

tusschen den erve wilner Godevart Dunnecops welc hostat voirs die vors 

Gerijt Vosken gegeven hadde te erfcijnse voer den cijns onss heren 

tshertogen ende voer enen erfcijns van vijf ponden paijments den voirs 

Gerijt Vosken dair uijt te ghelden jaerlijcs ende welc hostat die vors 

Gerijt Vosken geloeft hadde op hem ende op alle sijn goit den voirs Art den 

Wilde te weten voer den voirs cijns onss heren tshertogen ende den vors 

cijns van vijf ponden ende alle ander voercommer af te doen ende op welc 

hostat voirs meer erfcijns vonden sijn met recht dair uijt te gelden ende 

welc hostat ende geloeften vors nu behoren tot Aleijten vors ende van 

welker geloeften die voirs Aleijt scade met recht leden heeft ende Aleijt 

vors heeft des mechtich gemaect Aelbrecht den Wael ende Aelbrecht voirs 

heeft die nu verboden irstwerf. 
21 Zie ← BP 1177 f 234v 08 ma 30-04-1386, verkoop van de erfcijns aan 

Henricus Wilde, tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus en zijn neef 

Arnoldus Buc. 
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Arnoldus Buc palam recognovit se recepisse #scilicet de anno proxime 

preterito# ab Aleijde relicta quondam (dg: Thome) Henrici Maes soen de 

Hijntam (dg: se) quinque libras monete scilicet de hereditario censu 

quinque librarum quem (dg: ipse) Gerardus Vosken #filius quondam 

Reijneri# Scoenbecker solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quodam domistadio sito in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Duncop ex alio et quem censum dictus Arnoldus nunc ad se 

spectare dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291r 03 di 30-08-1390. 

Jacobus van den Wiel droeg over aan Johannes Sceijvel tbv hem en zijn vrouw 

Avezoeta dv voornoemde Jacobus (1) een b-erfcijns van 9 pond geld, te 

betalen met Sint-Jan, gaande uit een hoeve, behorend aan Leonius van Erpe, 

in Venloon, (2) een b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld, een helft te 

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

met ondergrond, in Den Bosch, tussen de kamers van de kooplieden, tussen 

een kamer van Reijnerus van Baerlham enerzijds en de kamer van kvw mr 

Godefridus anderzijds, welke cijnzen voornoemde Johannes verworven22 had van 

Bertha dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel. Voornoemde Johannes mag 

deze cijnzen niet verkopen noch vervreemden, en heeft dus uitsluitend het 

vruchtgebruik. Na overlijden van voornoemde Johannes gaan de cijnzen naar 

voornoemde Avezoeta. 

 

Jacobus van den Wiel hereditarium censum novem librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex quodam manso ad Leonium de 

Erpe spectante sito in parochia de Venloen et ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis atque hereditarium censum decem librarum 

dicte monete solvendum hereditarie (dg: termino solucionis predicto) 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam camera cum eius fundo sita 

in Busco inter cameras mercatorum ibidem inter cameram Reijneri de 

Baerlham ex uno latere et inter cameram liberorum quondam magistri 

Godefridi ex alio quos census predictos dictus Johannes erga Bertham (dg: 

et) filiam quondam Theoderici filii quondam Godefridi Sceijvel 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Sceijvel 

ad opus sui et ad opus Avezoete eius uxoris filie dicti Jacobi cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare tali condicione quod 

dictus Johannes dictos census non vendet nec alienabit scilicet solummodo 

suum usufructum in eisdem censibus possidebit scilicet post mortem dicti 

Johannis dictos census ad dictam Avezoetam revertentur convertendos ad 

ipsius Avezoete liberam voluntatem. Testes Willelmus et Jorden datum in 

crastino decollationis Johannis. 

 

BP 1178 f 291r 04 di 30-08-1390. 

Henricus Raet beloofde aan Theodericus gnd Goeskens 82 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Theoderico dicto Goeskens LXXXII Gelre gulden vel 

valorem ad purificationis proxime persolvendos.Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 291r 05 di 30-08-1390. 

Voornoemde Henricus Raet beloofde aan Petrus van Geffen 345 Gelderse 

gulden23 of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit Petro de Geffen IIIc et XL-(dg: IIII)-#V# Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

                         
22 Zie ← BP 1178 f 130r 10 vr 17-12-1389, verkoop van de cijns. 
23 Zie → BP 1179 p 029r 09 ±do 29-12-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 291r 06 di 30-08-1390. 

Jkvr Elisabeth van der Hulpen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfrente van 1 vracht tiendhooi, die Arnoldus Heijme moet leveren. 

 

Domicella Elisabeth van der Hulpen hereditarium redditum unius plaustri 

feni decimalis (dg: quem redditum Ard) quem redditum Arnoldus Heijme 

solvere tenetur ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Penu et Spanct 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 291r 07 di 30-08-1390. 

Voornoemde jkvr Elisabeth en Johannes van Risingen beloofden aan Philippus 

Jozollo 30 oude Franse schilden, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391; 

1+30+31+30+31+31+2=156 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Domicella Elisabeth predicta et (dg: Willelmus filius quondam Luce de 

Erpe) #Johannes de Risingen# promiserunt Philippo Jozollo XXX aude scilde 

scilde Francie ad purificationis proxime persolvendos pena I. Testes Penu 

et Scilder datum ut supra scabini dixerunt. 

 

BP 1178 f 291r 08 do 01-09-1390. 

Rutgherus die Snider van Oestelberze verkocht aan Godefridus van der 

Bruggen timmerman en diens vrouw Heijlwigis een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

erfgoed gnd een Bucht, in Oostelbeers, tussen Theodericus Loden soen 

enerzijds en Johannes Metten soen anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Beers, die Willelmus die Becker szv Ghibo van Peelt aan 

voornoemde Rutgherus verkoper levert, gaande uit huis en tuin in 

Middelbeers, tussen wijlen Jacobus van Baest enerzijds en wijlen Egidius 

snijder anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de lijfpacht. 

 

Rutgherus die Snider de Oestelberze legitime vendidit Godefrido van der 

Bruggen carpentario (dg: ad opus sui et ad opus) #et# Heijlwigi eius 

uxori vitalem pensionem unius (dg: p) modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum emptorum (dg: ?pur) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quadam hereditate dicta een Bucht sita in 

parochia de Oestelberze inter hereditatem (dg: dicti Rut) Theoderici 

Loden soen ex uno (dg: et inter communem p) et inter hereditatem Johannis 

(dg: met) Metten soen ex alio atque ex hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Berze quam Willelmus die Becker gener Ghibonis de 

Peelt dicto Rut venditori solvere tenetur hereditarie ex domo et orto 

sitis in in (dg: dicta) parochia de Middelberze inter hereditatem quondam 

Jacobi de Baest ex uno et inter hereditatem quondam Egidii sartoris ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: ex de) et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes Goess et Jorden datum quinta post 

decollationis Johannis. 

 

BP 1178 f 291r 09 do 01-09-1390. 

Destijds hadden Willelmus nzvw hr Henricus van Bucstel, zijn vrouw 

Margareta dvw Theodericus Writer en Leonius zv voornoemde Margareta 

uitgegeven aan Theodericus Jorijs nzvw Henricus Huesdens van Dijnter (1) 

een hoeve lands, in Veghel, ter plaatse gnd Hamvoert, voor (a) de 

grondcijns, (b) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan het 

Geefhuis in Den Bosch, (c) een b-erfpacht van 8 mud rogge en 8 mud gerst, 

maat van Veghel, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren. Vervolgens  

had voornoemde Theodericus Jorijs mede tot onderpand gesteld (2) een stuk 

land met aangelegen tuin en beemd, in Veghel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Johannes gnd Withoeft anderzijds, (3) een beemd, gnd die Oude 

Beemd, aldaar. Thans stelde voornoemde Theodericus Jorijs tevens tot 
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onderpand (4) een streep land, in Veghel, beiderzijds tussen Johannes 

Withoeft. 

 

Notum sit universis quod (dg: Wi) cum Willelmus filius naturalis quondam 

domini Henrici de Bucstel (dg: marit) et Margareta eius uxor filia (dg: 

Theoderici) quondam Theoderici Writer et Leonius filius Margarete 

predicte quendam mansum (dg: si) terre situm in parochia de Vechel ad 

locum dictum Hamvoert cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

dedissent ad hereditariam paccionem Theoderico Jorijs filio naturali 

quondam Henrici Huesdens de Dijnter scilicet pro censu domini fundi 

exinde solvendo atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Busco mense #sancti spiritus# de Busco annuatim exinde 

solvendis necnon pro hereditaria paccione (dg: .) octo modiorum siliginis 

et octo modiorum ordei mensure de Vechel exinde dicte Margarete ad eius 

vitam et post eius (dg: decessum) vitam antedicto Leonio #hereditarie 

purificationis# ex dicto manso cum suis attinentiis solvenda et in dicto 

(traden) manso tradenda et cum deinde dictus Theodericus Jorijs quandam 

peciam terre cum orto et prato sibi adiacentibus sitam (dg: ibidem) in 

dicta parochia de Vechel inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Withoeft ex alio atque pratum dictum 

communiter die Audebeemt situm ibidem pro solucione dicte paccionis octo 

modiorum siliginis et octo modiorum ordei (dg: dicte) simul cum dicto 

(dg: medietate) manso cum eius attinentiis prefatis Margarete et Leonio 

ad pignus imposuisset et jure hereditario firmiter obligasset prout in 

litteris constitutus igitur (dg: dictus) coram scabinis infrascriptis 

dictus Theodericus (dg: Joh) Jorijs quandam strepam terre sitam in 

parochia de Vechel inter hereditatem Johannis Withoeft ex (dg: uno et 

inter) utroque latere coadiacentem simul cum (dg: dictis domo orto) 

dictis hereditatibus (dg: ad pignus imposuit) pro solucione dicte 

paccionis octo modiorum #siliginis# et octo modiorum ordei (dg: ad) ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 E 07 f. 291v. 

 in die Egidii: donderdag 01-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis septembris die prima: donderdag 01-09-1390. 

 

BP 1178 f 291v 01 do 01-09-1390. 

Johannes zv Arnoldus gnd Brekelman verkocht aan zijn broer Walterus (1) 1/6 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Elizabeth, in 

alle erfgoederen, waarin voornoemde Elizabeth was overleden, (2) 1/6 deel, 

in alle erfgoederen, die aan Aleijdis dvw voornoemde Arnoldus gekomen waren 

na overlijden van Elizabeth, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius Arnoldi dicti Brekelman unam sextam partem sibi de morte 

quondam Elizabeth sue matris successione advolutam in omnibus 

hereditatibus in quibus dicta quondam Elizabeth decessit quocumque sitis 

atque unam sextam partem ad se spectantem in omnibus hereditatibus que 

Aleijdi filie dicti quondam Arnoldi de morte dicti quondam (dg: Aleijdis 

s) Elizabeth successione sunt advolute quocumque sitis sitis (dg: s) 

vendidit Waltero suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: oneribus dictis onraet) #censu domini ducis# exinde 

solvendo. Testes Scilder et Jordus datum (dg: qu) in die Egidii. 

 

BP 1178 f 291v 02 do 01-09-1390. 

Walterus van Villenbraken ev Aleijdis dvw Arnoldus Loijen soen van der 

Spanct verkocht aan Lambertus zvw Willelmus van Hamvelt het deel, dat aan 

voornoemde Walterus en Aleijdis gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Aleijdis, in een beemd, gnd die Bruggebeemd, in Veghel, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en een akker gnd die Langakker, behorend aan 

Egidius Moelner, en een akker, gnd die Paalakker, behorend aan Heijlwigis 
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gnd Hermans, anderzijds. 

 

Solvit. 

Walterus de Villenbraken (dg: totam partem) maritus et tutor legitimus 

Aleijdis #sue uxoris# filie quondam Arnoldi Loijen soen van der Spanct 

totam partem et omne jus sibi et dicte Aleijdi sue uxori de morte 

parentum dicte Aleijdis successione (dg: Aleijdis) advolutos in (dg: una 

quarta parte ..) quodam prato dicto die (dg: Lang) Bruggebeemt sito in 

parochia de (dg: B) Vechel inter aquam dictam die Aa ex uno et inter 

agrum dictum die Langacker (dg: ex alio) spectantem ad Egidium Moelner et 

inter agrum dictum die Paelacker spectantem ad Heijlwigem dictam Hermans 

ex alio vendidit Lamberto filio quondam Willelmi de (dg: Lan) Hamvelt 

(dg: .) promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 291v 03 do 01-09-1390. 

Hilla wv Theodericus van Hollant en haar kinderen Theodericus en Lambertus 

verkochten aan Johannes van Holaer die Riemsleger een n-erfpacht van 2 mud 

gerst, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 

morgen land, in Alem, ter plaatse gnd die Stokbeemden, tussen wijlen 

voornoemde Theodericus van Hollant enerzijds en erfgoed van de abt van 

Sint-Truiden anderzijds, reeds belast met dijken, (2) 1 morgen land van 

wijlen voornoemde Theodericus van Hollant, in Maren, ter plaatse gnd in 

Paddelaar, tussen Vastradus Jans soen van Berkel enerzijds en Johannes 

Daems soen anderzijds. De broers Willelmus en Nijcholaus, kvw voornoemde 

Theodericus Hollant, zullen met de verkoop instemmen. 

 

Hilla relicta quondam Theoderici de Hollant cum tutore Theodericus 

Lambertus eius liberi hereditarie vendiderunt Johanni de Holaer die 

Riemsleger hereditariam paccionem duorum modiorum ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex uno 

iugero terre sito in parochia de Alem in loco dicto die Stocbeemde inter 

(dg: inter) hereditatem dicti quondam Theoderici de Hollant ex uno et 

inter hereditatem abbatis sancti (dg: s) Trudonis ex alio atque ex uno 

jugero terre (dg: sito) dicti quondam Theoderici de Hollant sito in 

parochia de Maren in loco dicto in (dg: Pad) Paddelaer inter hereditatem 

Vastradi Jans soen de Berkel ex uno et inter hereditatem Johannis Daems 

soen ex alio promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere (dg: et suff) ex! aggeribus ad (dg: hanc) 

#primodictum iuger terre# spectantibus et sufficientem facere et quod 

ipsi Willelmum et Nijcholaum fratres liberos dicti quondam Theoderici 

Hollant dicte vendicioni facient consentire quamcito !consentire et 
?presentem ratam servare et dicta duo (dg: di) iugera terre facient 

promittere sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 04 do 01-09-1390. 

Theodericus Stalpart droeg over aan Theodericus van den Hoevel 259½ gulden, 

aan hem beloofd24 door Henricus Stierken zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, 

Thomas van Hijntam en Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus met den Brode. 

 

Theodericus Stalpart ducentos et quinquaginta novem et dimidium aureos 

florenos communiter gulden vocatos promissos sibi ab Henrico Stierken 

filio (dg: quond) Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini Thoma de 

Hijntam et Gheerlaco Cnode filio quondam Gheerlaci met den (dg: Bro) 

Brode prout in litteris supportavit Theoderico van den Hoevel. Testes 

datum supra. 

 

                         
24 Zie ← BP 1178 f 277r 13 za 23-07-1390, belofte op 25-12-1390 259½ Gelre 

gulden te betalen. 
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BP 1178 f 291v 05 do 01-09-1390. 

Henricus van den Dael beloofde aan Johannes Sluten gewantsnijder 14 

Gelderse gulden of de waarde en 21 gemene plakken met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

-. 

Henricus van den Dael promisit Johanni Sluten rasori pannorum XIIII Gelre 

gulden (dg: et X) seu valorem et XXI (dg: pl) communes placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 06 do 01-09-1390. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken beloofde aan Petrus van der 

Loefort van Nijsterle een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius #naturalis# quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

promisit super omnia habita et habenda se daturum et soluturum Petro van 

der Loefort de Nijsterle vitalem pensionem (dg: unius mo) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam annuatim !vitam dicti (dg: Nijch) 

Petri et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis 

suis habitis et habendis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 07 do 01-09-1390. 

Danijel gnd Moerman van Oerscot maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus Bollart met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Danijel dictus Moerman de Oerscot omnes et singulas vendiciones et 

alienaciones factas per Henricum Bollart cum suis bonis calumpniavit 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 08 do 01-09-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd van Heirde droeg over aan Nijcholaus van Berze 

zvw Johannes van Berze een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis25 en tuin van Henricus gnd Aude, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Theodericus gnd Thedeken enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Posteel anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Jordanus zvw Johannes gnd Leuwe. 

 

Johannes filius (dg: quondam) quondam Johannis dicti de Heirde 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini de domo et orto Henrici dicti Aude sita ultra pontem 

piscium inter hereditatem Theoderici dicti Thedeken ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Postee[l] ex alio venditum sibi a Jordano filio 

quondam Johannis dicti (dg: Lee) Leuwe prout in litteris supportavit 

Nijcholao de Berze filio quondam Johannis de Berze cum litteris et jure 

promittens (dg: ratam) super (dg: habita et habenda) ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum (dg: co-) heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 09 do 01-09-1390. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargarthusen verkocht aan Johannes van den Ymerle 

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

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Esch, ter plaatse gnd ter 

Voort, tussen een gemene weg enerzijds en Albertus Didden soen anderzijds, 

(2) een akker gnd die Escher Braak, in Esch, rondom tussen de gemeint, (3) 

5 dagmaten hooiland in Esch, waarvan (3ab) 2 ter plaatse gnd in die 

                         
25 Zie ← BP 1175 f 053r 03 za 14-08-1367, verkoop van een hofstad hier ter 

plaatse. 
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Nederpostel, (3c) 1 ter plaatse gnd die Zwargraaf, en (3de) de andere 2 

voor de ingang van voornoemd huis, (4) 4 lopen roggeland in Esch, ter 

plaatse gnd die Venakker, (5) 3 lopen land gnd dat Klein Breekske, in Esch, 

naast Henricus van der Bunsbeke, reeds belast met cijnzen en een pacht. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Wargarthusen hereditarie vendidit 

Johanni van den Ymerle hereditariam paccionem (dg: p) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: ...) Essche ad locum dictum ter Voert inter (dg: hereditatem) 

communem #plateam# ex uno et inter hereditatem Alberti Didden soen ex 

alio atque ex agro dicto die Esscher Brake sito in dicta parochia inter 

(dg: hereditatem) communitatem circumquaque adiacentem item ex quinque 

(dg: plaustris) #diurnatis# feni #dicti venditoris# sitis in parochia 

(dg: de) predicta de quibus due (dg: plaustrate feni in loco dicto) 

diurnate in loco dicto in (dg: der) #die# Nederpostel et una diurnata in 

loco dicto die Swargrave et alie due due diurnate ante hostium dicte 

domus sunt site atque ex quatuor lopinatis terre siliginee dicti 

#venditoris# sitis in dicta parochia in loco dicto die Venacker et (dg: 

re) ex tribus lopinatis terre #dictis dat Cleijn Breexken# dicti 

venditoris sitis in dicta parochia (dg: in loco dicto) iuxta Henrici van 

der Bunsbeke promittens warandiam et obligationem exceptis censibus et 

paccione exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus 

et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 291v 10 do 01-09-1390. 

Arnoldus zv Johannes gnd Nodekens verkocht aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Arnoldus gnd Cnode van Vucht een n-erfcijns van ½ mud rogge, Bossche maat, 

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

Helvoirt, ter plaatse gnd Dijstelberg, tussen Bartholomeus gnd Meus 

Nodekens soen enerzijds en kvw Hilla Rosincs anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns. 

 

Arnoldus filius Johannis dicti Nodekens hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Coel filio quondam Arnoldi dicti Cnode de Vucht hereditarium censum 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto (dg: sit) dicti 

venditoris sitis in parochia de Heilvoert in loco dicto Dijstelberch 

inter hereditatem Bartholomei (dg: -us) dicti Meus Nodekens soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Hille Rosincs ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

et sufficientem facere. Testes Scilder et Jordus datum in festo Egidii. 

 

BP 1178 f 291v 11 do 01-09-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391), met 8 Hollandse gulden of de waarde en de volledige pacht van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot en Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post !spacium 

purificationis proxime futurum (dg: futurum) sine medio sequentium semper 

dicto spacio durante cum octo Hollant gulden seu valorem et plena 

paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus 

Johanne de Globo et Jordano filio Arnoldi Tielkini datum anno nonagesimo 

mensis septembris die prima. 

 

1178 mf8 E 08 f. 292. 

 in die Egidii: donderdag 01-09-1390. 

 in crastino Egidii: vrijdag 02-09-1390. 
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 in die Remacli: zaterdag 03-09-1390. 

 

BP 1178 f 292r 01 do 01-09-1390. 

Conrardus zvw Johannes gnd Koc van Woesic: de helft in {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: dictus) Conrardus filius (dg: fi) quondam Johannis dicti Koc de 

Woesic medietatem ad se spectantem in (dg: censu). 

 

BP 1178 f 292r 02 do 01-09-1390. 

Godefridus gnd Ommaet en zijn zoon Godefridus droegen over aan Henricus van 

Boerden zw Goeswinus van Boerden een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Henricus gnd Cort beloofd had aan voornoemde Godefridus, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit de helft van een bunder broek in Udenhout, ter 

plaatse op Rietdonk, tussen Jacobus zv Hessello enerzijds en voornoemde 

Henricus anderzijds. 

 

Godefridus dictus Ommaet #et Godefridus eius filius# hereditarium censum 

viginti solidorum monete quem Henricus dictus Cort promisit se daturum et 

soluturum dicto Godefrido hereditarie Martini ex medietate cuiusdam 

bonarii paludis siti in Udenhout ad locum dictum op Rietdonc inter 

hereditatem Jacobi filii (dg: f) Hessellonis ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici ex alio prout in litteris supportaverunt Henrico de Boerden 

#filio quondam Goeswini de Boerden# cum litteris et jure promittentes 

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

Jorden datum in festo Egidii. 

 

BP 1178 f 292r 03 do 01-09-1390. 

Walterus Mertens ev Mechtildis dv eerstgenoemde Godefridus deed afstand. 

 

Quo facto Walterus Mertens maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie 

primodicti Godefridi super dicto censu et jure ad opus Henrici 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 04 do 01-09-1390. 

(dg: Paulus). 

 

BP 1178 f 292r 05 do 01-09-1390. 

Godefridus zvw Hesselo van Lijemde bakker, Paulus gnd Henrics soen van 

Gheffen bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Hessello, Henricus Roeskens en 

zijn vrouw Sophia dvw voornoemde Hessello gaven uit aan Albertus gnd Abe 

van den Perre een hofstad van wijlen voornoemde Hessello, in Boxtel, in 

Liemde, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus van den Velde 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde 

Albertus gnd Abe van den Perre; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns 

en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch aan voornoemde Godefridus en Paulus te leveren. 

 

Godefridus filius quondam Hesselonis de Lijemde pistor Paulus (dg: filius 

f) dictus Henrics soen de Gheffen pistor maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Hessellonis Henricus Roeskens 

maritus legitimus Sophie sue uxoris filie dicti quondam Hessellonis et 

dicta Sophia cum eodem tamquam cum tutore quoddam domistadium dicti 

quondam Hessellonis situm in parochia de Bucstel in jurisdictione dicta 

dingbanc de Lijemde inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van den Velde ex alio tendens a communi platea 

retrorsum ad hereditatem Alberti dicti Abe van den Perre ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem dicto Alberto dicto Abe van den (dg: 

l) Perre ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: l in) censu domini 

fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: quat) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda dictis Godefrido et Paulo 
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ab dicto Alberto hereditarie purificationis et in Busco tradenda (dg: 

pre) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: Scilder et 

Jordus). 

 

BP 1178 f 292r 06 do 01-09-1390. 

Willelmus Ommaet verkocht aan Reijnerus van Mechelen een stuk land, in 

Tilburg, tussen hr Johannes van Ghestel priester enerzijds en voornoemde 

Reijnerus anderzijds, belast met 6 penning zodanig geld waarin ze aan de 

hertog moeten worden betaald. 

 

Willelmus Ommaet peciam terre sitam in parochia de Tilborch inter 

hereditatem domini Johannis (dg: Jo) de Ghestel presbitri ex uno et inter 

hereditatem Reijneri de Mechelen ex alio vendidit dicto Reijnero 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis (dg: 

#....... novi census# domino duci exinde solvendis) talis monete in quali 

huiusmodi census domino duci exinde est solvendus exinde solvendis. 

Testes Scilder et Jorden datum in die Egidii. 

 

BP 1178 f 292r 07 do 01-09-1390. 

Godefridus gnd Ommaet zvw Johannes gnd Ommate zvw Johannes Ommaete en zijn 

zoon Godefridus verkochten aan Henricus van Voerden zvw Goeswinus van 

Voerden een b-erfpacht van 5 lopen rogge, in een b-erfpacht van 12 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, met Epiphanie in Oisterwijk te leveren, gaande 

uit erfgoederen van wijlen Walterus gnd Scolmont, in Berkel, tussen Matheus 

Alardi enerzijds en Theodericus gnd Wolf amderzijds, welk pacht van 12 

lopen wijlen voornoemde Johannes Ommate zvw Johannes Ommate verworven had 

van Goeswinus molenaar szvw Johannes gnd Pigins?, en welke pacht van 5 

lopen nu aan hen behoort. 

 

Godefridus dictus Ommaet filius quondam Johannis dicti Ommate filii 

quondam Johannis Ommaete #(dg: et) et Godefridus eius filius# 

hereditariam paccionem #quinque lopinorum siliginis ad se spectantem in 

hereditaria paccione# duodecim lopinorum siliginis #mensure de 

Oesterwijc# singulis annis #solvenda# in festo epiphanije Domini #et in 

Oesterwijc# de hereditatibus Walteri dicti quondam Scolmont sitis in 

Berkel (dg: inter hereditatem Berkel) inter hereditatem Mathei Alardi et 

hereditates Theoderici dicti Lupus quam paccionem #XII lopinorum# dictus 

quondam Johannes Ommate filius quondam Johannis Ommate erga Goeswinum 

(dg: mis) multorem generum Johannis (dg: dicti) quondam dicti Pigins(?) 

acquisiverat ut dicebant et quam paccionem #quinque lopinorum# nunc ad se 

spectare dicebant vendiderunt (dg: ....) Henrico de Voerden filio 

#quondam Goeswini de Voerden# promittentes ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# et ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 08 do 01-09-1390. 

Walterus Mertens ev Mechtildis dv eerstgenoemde Godefridus deed afstand. 

 

Quo facto Walterus Mertens (dg: f) maritus et tutor legitimus Mechtildis 

sue uxoris filie primodicti Godefridi super dictis quinque lopinis 

siliginis paccionis ad opus dicti Henrici renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 09 do 01-09-1390. 

Jordanus Geroncs soen, Franco van Os, Franco Pouwels soen, Ghevardus 

Heijnmans soen en Gerongius Willems soen beloofden aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 86 oude schilden of de waarde en 9 mud haver, Bossche maat, met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391) te betalen. 
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Jordanus Geroncs soen Franco de Os Franco Pouwels soen Ghevardus 

Heijnmans soen et Gerongius Willems soen promiserunt Henrico Dicbier 

filio Godefridi octoginta sex aude scilde seu valorem #sicut oppidum 

accipit et exsolvet# et novem modios (dg: siliginis s) avene mensure de 

Busco ad festum Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos 

persolvendos. Testes Gerardus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 10 do 01-09-1390. 

De eerste zal de andere vier schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios 4 indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 11 do 01-09-1390. 

Theodericus, Egidius, Gerardus, Eligius en Petrus, kvw Eligius gnd Loij van 

der Spanct, verkochten aan Henricus zvw Heijmericus van Boect een schuur 

zonder ondergrond, in Sint-Oedenrode, op de goederen gnd ter Spankt. 

Godefridus en Bela, kvw voornoemde Eligius van der Spanct, zullen nimmer 

hierop rechten doen gelden. Hiermee verklaarde de koper tevreden te zijn 

mbt de verkoop, aan hem gedaan door wijlen voornoemde Eligius, van 

voornoemde schuur. 

 

Theodericus Egidius Gerardus (dg: Lodovicus) #Eligius# Petrus liberi 

quondam (dg: Loi) Eligii dicti Loij van der Spanct horreum sine fundo 

consistens in parochia de Rode supra bona dicta ter Spanct ut dicebant 

vendiderunt Henrico filio quondam Heijmerici de Boect promittentes 

warandiam et obligationem deponere et quod Godefridum et Belam liberos 

dicti quondam (dg: Egidii) #Eligii# van der Spanct perpetue tales 

habebunt quod nunquam presument se jus in dicto horreo sine fundo habere 

et hiis mediantibus dictus emptor recognovit sibi (dg: fore) fore 

contentum de vendicione sibi prius facta per dictum quondam Eligium de 

dicto horreo sine #fundo# et de pecunia prius exinde expertita per dictum 

(dg: v) emptorem. Testes Gerardus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 292r 12 vr 02-09-1390. 

Rutgherus zv Johannes van den Broec, Johannes van den Loe en Arnoldus van 

den Loe zv Henricus gnd Mechtelden soen beloofden aan Philippus Jozollo 34 

Franse schilden, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391; 

28+31+30+31+31+2=153 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rutgherus filius Johannis van den Broec Johannes van den Loe et Arnoldus 

van den Loe filius Henrici dicti Mechtelden (dg: soe) soen promiserunt 

Philippo Jozollo XXXIIII scuta Francie ad purificationis proxime 

persolvenda pena II. Testes Willelmus et Jorden datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 292r 13 vr 02-09-1390. 

Ghevardus van Achel droeg over aan Theodericus Scut, tbv Henricus zv 

voornoemde Gevardus van Achel, zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 4 

oude groten Tournoois of ander paijment van dezelfde waarde en in een 

b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht 

Ghisbertus Vullinc beloofd had met Lichtmis te leveren aan voornoemde 

Ghevardus, voor de duur van zijn leven, en daarna aan voornoemde Henricus, 

gaande uit een stuk land, gnd die Hage, in Vught Sint-Petrus, naast erfgoed 

gnd die Hage, strekkend vanaf Elizabeth gnd Reijners tot aan Clemencia wv 

Ludovicus van Bladel. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus of 

Henricus. 

 

Ghevardus de Achel suum usufructum et totum jus sue vitalis possessionis 

quem et quod habuit et habere poterit quovis modo in hereditario censu 

quatuor antiquorum grossorum Turonensium vel alterius pagamenti (dg: 

predicte) eiusdem valoris atque in hereditaria paccione quatuordecim 
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lopinorum siliginis mensure de Busco quem et quam Ghisbertus Vullinc 

promisit se daturum et soluturum dicto Ghevardo ad eius vitam et post 

eius vitam Henrico filio dicti Gevardi hereditarie purificationis ex 

quadam pecia terre dicta die Haghe sita in parochia (dg: d) sancti Petri 

de Vucht iuxta hereditatem communiter die Haghe vocatam tendente ab 

hereditate Elizabeth dicte Reijners ad hereditatem Clemencie relicte 

quondam Ludovici de Bladel prout in litteris supportavit Theoderico Scut 

ad opus dicti Henrici filii dicti Gevardi de Achel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Penu et Spanct datum in crastino Egidii. Tradetur littera dicto 

Theoderico vel Henrico. 

 

BP 1178 f 292r 14 za 03-09-1390. 

Ghisbertus Lisscap de jongere droeg over aan Johannes van Duijsel 

procurator van het leprozenhuis, tbv het leprozenhuis, 1 bunder beemd, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Blok, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Gherardus gnd Gheen Claes soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd die Hovedijk en met het andere eind aan de 

waterlaat, belast met dijken. 

 

Ghisbertus Lisscap (dg: ut) junior unum bonarium prati situm in parochia 

de Roesmalen in loco dicto die Bloc inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem, Gherardi dicti Gheen Claes 

soen ex alio tendens cum uno fine ad locum dictum die Hovedike et cum 

reliquo fine ad aqueductum ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Duijsel procuratori domus leprosorum ad opus dicte domus promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus ad dictum bonarium 

spectantibus (dg: testes Willelmus Goess datum in die Remacli). Testes 

Willelmus et Goess datum in die Remacli. 

 

BP 1178 f 292r 15 za 03-09-1390. 

Johannes Zueteric verhuurde aan Henricus Knape, voor een periode van 3 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391), een huis en tuin in 

Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen wijlen Franco Cruijplant 

enerzijds en Lucia gnd Zijken Scoef anderzijds, zoals omgraven, waarbij 

voornoemde Johannes voor zich behoudt de opkamer en paardenstal in 

voornoemd huis. 

De pachter van voornoemde Johannes zal de erfgoederen binnen voornoemde 

sloot gelegen, namens voornoemde Henricus betelen. Ook zal de pachter in de 

zomer voor voornoemde Henricus een koe weiden. Voornoemde Henricus zal de 

vruchten van voornoemd huis en tuin na de huurperiode meenemen. 

 

Johannes Zueteric domum ortum cum eius attinentiis sitos in parochia de 

Oerscot ad locum dictum ter Noetelen inter hereditatem quondam Franconis 

Cruijplant ex uno et inter hereditatem (dg: ..de dicte) Lucie dicte 

Zijken S[c]oef ex alio prout ibidem sunt circumfossati salvis tamen dicto 

Johanni superiori camera et stabulo equorum in dicta domo sitis ut 

dicebat locavit Henrico Knape ab eodem ad spacium trium annorum a festo 

penthecostes proxime futuro subsequentium possidendos promittens 

warandiam dicto spacio pendente et obligationem deponere tali condicione 

quod colonus dicti Johannis hereditates infra dictum fossatum sitas dicto 

Henrico et ex parte Henrici predicti colet et colere tenebitur dicto 

spacio pendente (dg: quod q) et quod idem colonus tempore estivali dicto 

Henrico depascet unam vaccam equaliter vaccis dicti coloni item quod 

dictus Henricus fructus domus et orti et eius attinentiarum post dictos 3 

annos secum portabit. Testes Gerardus Goess datum ut supra. 

 

1178 mf8 E 09 f. 292v. 

 in die Remacli: zaterdag 03-09-1390. 

 Dominica post Egidii: zondag 04-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis septembris die quarta: zondag 04-09-1390. 
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 Secunda post Egidii: maandag 05-09-1390. 

 in vigilia nativitatis Marie: woensdag 07-09-1390. 

 

BP 1178 f 292v 01 za 03-09-1390. 
Vergelijk: GAH GZG regest 213, inv.nr.2942, 03-09-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Ackerman van Oerscot verkocht aan Elisabeth dvw 

Jacobus Aven soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) drie lopen land gnd die 

Hoeve, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Willelmus gnd Blijnde 

Willem enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) ¾ deel van 1 bunder land 

aldaar, tussen kvw Willelmus Neven enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

[Johannes fili]us Johannis dicti quondam Ackerman de Oerscot hereditarie 

vendidit Elisabeth filie quondam Jacobi Aven soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure [de] Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex tribus lopinatis terre dictis die 

Hoeve sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem 

Willelmi dicti Blijnde Willem ex uno et inter communitatem ex alio item 

ex tribus quartis partibus unius bonarii terre siti ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi Neven ex uno et inter communitatem 

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

obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Goess datum in die Remacli. 

 

BP 1178 f 292v 02 za 03-09-1390. 

Henricus zvw Ghiselbertus van der Smedebroec droeg over aan Ghevardus zvw 

Henricus gnd Bije 42 schelling, die wijlen voornoemde Henricus Bije met 

Sint-Martinus moet betalen aan eerstgenoemde Henricus, op het leven van 

eerstgenoemde Henricus, gaande uit een stuk beemd, gnd Dalvendonk, in 

Straten nabij Eindhoven, tussen erfgoed dat was van wijlen Arnoldus 

Prijemeken enerzijds en wijlen voornoemde Henricus Bije anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Ghiselberti van der Smedebroec XLII solidos quos 

Henricus dictus quondam Bije primodicto Henrico ad vitam primodicti 

Henrici solvere tenetur in festo beati Martini hyemalis ex pecia prati 

dicta Dalvendonc sita in parochia de Straten prope Eijndoven inter 

hereditatem que fuerat quondam Arnoldi Prijemeken ex uno et hereditatem 

dicti quondam Henrici Bije ex alio ut dicebat legitime supportavit 

Ghevardo filio dicti quondam Henrici Bije promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere quoad eius vitam. Testes Willelmus et 

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 292v 03 za 03-09-1390. 

Voornoemde Ghevardus zvw Henricus gnd Bije beloofde aan Henricus zvw 

Ghisbertus van der Smedebroec de uitgifte in cijns, waarmee voornoemde 

Henricus uitgegeven had aan wijlen Henricus gnd Bije een stuk beemd, gnd 

Dalvendonk, in Straten bij Eindhoven, voor de duur van het leven van 

voornoemde Henricus zvw Ghisbertus van waarde te houden. 

 

Dictus Ghevardus promisit super omnia Henrico filio quondam Ghisberti van 

der Smedebroec quod ipse Ghevardus donacionem ad censum qua dictus 

Henricus peciam prati dictam Dalvendonc sitam in parochia de Straten 

prope Eijndoven Henrico dicto quondam Bije dederat ad censum ratam et 

firmam quoad vitam dicti Henrici filii dicti quondam Ghisberti et non 

ultra observabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 292v 04 za 03-09-1390. 

Henricus zvw Ghisbertus van der Smedebroec droeg over aan Godefridus van 

Reijgherslaer 45 schelling, die Lambertus gnd Donaets soen beloofd had aan 

voornoemde Henricus, voor de duur van het leven van voornoemde Henricus, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk land, gnd Dalvendonk, in 
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Straten bij Eindhoven, tussen erfgoed gnd die Staerlake enerzijds en wijlen 

Arnoldus Prijemken anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Ghisberti van der Smedebroec XLV solidos quos 

Lambertus dictus Donaets soen dicto Henrico ad ipsius Henrici vitam 

solvere promiserat anno quolibet ad vitam dicti Henrici Martini ex pecia 

terre dicta Dalvendonc sita in parochia de Straten prope Eijndoven inter 

hereditatem dictam die Staerlake ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi Prijemken ex alio ut dicebat legitime supportavit Godefrido de 

Reijgherslaer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum. 

 

BP 1178 f 292v 05 za 03-09-1390. 

Voornoemde Godefridus van Reijgherslaer beloofde aan Henricus zvw 

Ghisbertus van der Smedebroec de beloften, die voornoemde Henricus gedaan 

had mbt een stuk land, gnd Dalvendonk, van waarde te houden, voor de duur 

van het leven van voornoemde Henricus. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia Henrico filio quondam Ghisberti 

van der Smedebroec quod ipse Godefridus condiciones et promissiones quas 

dictus Henricus fecerat et promiserat occacione pecie prati dicte 

Dalvendonc ratas et firmas ad vitam dicti Henrici observabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 292v 06 zo 04-09-1390. 

Arnoldus van Beke nzv etc verkocht aan de secretaris, tbv Arnoldus van 

Scijnle zvw hr Leonius van Scijnle, een stuk erfgoed in Den Bosch, aan de 

straat die loopt van de Loefbrug naar de straat gnd Huls, in een erfgoed 

gnd Mortel, over de brug van voornoemde Arnoldus, tussen de gemene stroom 

enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde Arnoldus anderzijds, 60 voet 

breed af te meten vanaf voornoemde stroom richting de straat gnd Beurde, 

strekkend vanaf voornoemde brug achterwaarts richting het erfgoed van de 

Bogarden tot aan een sloot behorend aan voornoemde Arnoldus, met het recht 

die sloot te mogen gebruiken, zonder die te dempen, en met het recht de weg 

van eerstgenoemde Arnoldus te gebruiken, die loopt vanaf de gemene weg over 

voornoemde brug naar de plaats gnd Mortel, belast met 2 oude groot aan de 

verkoper. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc peciam hereditatis sitam in Busco 

ad vicum tendentem a ponte dicto Loefbrugge versus vicum dictum Huls in 

hereditate dicta Mortel ad primodictum Arnoldum spectante ultra pontem 

dicti Arnoldi ibidem consistentem (dg: ac) inter aquam communem ibidem 

(dg: ex) currentem ex uno et inter reliquam hereditatem dicti Arnoldi ex 

alio et que (dg: pe) pecia hereditatis continet LX (dg: in la) pedatas in 

latitudine mensurando a dicta communi aqua versus vicum dictum Boerde et 

tendit a dicto ponte retrorsum versus hereditatem Bogardorum usque ad 

quoddam ibidem spectans ad dictum Arnoldum cum jure utendi dicto fossato 

scilicet (dg: ...) idem fossatum non replendo #+# ut dicebat vendidit 

mihi ad opus Arnoldi de Scijnle filii quondam domini Leonii de Scijnle 

promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

grossis antiquis dicto venditori exinde solvendis. 

 

BP 1178 f 292v 07 zo 04-09-1390. 

+ simul cum jure utendi via primodicti Arnoldi tendente a communi platea 

per (dg: dictam) dictum pontem in dicto loco Mortel vocato. Testes Penu 

et Steenwech datum dominica post Egidii. 

 

BP 1178 f 292v 08 zo 04-09-1390. 

Elizabeth wv Ludekinus van der Poerten beloofde aan Metta en Henricus, nkv 

Henrica dv voornoemde Elizabeth verwekt door Walterus van Hijntam, een 

n-erfcijns van 5 oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 
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een kamer met ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Gevangenpoort naar het water, tussen erfgoed van Jutta van der Poerten 

enerzijds en erfgoed van Walterus van Hijntam anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth relicta quondam Ludekini van der Poerten cum tutore promisit se 

daturam et soluturam Mette et Henrico pueris naturalibus Henrice filie 

dicte Elizabeth ab eadem Henrica et Waltero de Hijntam pariter genitis 

hereditarium censum quinque aude scilde hereditarie Remigii ex quadam 

camera cum eius fundo sita in Busco (dg: .) in vico tendente a porta 

captivorum versus aquam ibidem inter hereditatem Jutta van der Poerten ex 

uno et inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio ut dicebat. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

BP 1178 f 292v 09 zo 04-09-1390. 

Voornoemde Elizabeth herriep een ander testament, en vermaakte aan Sint-

Lambertus 5 schelling eens, aan voornoemde Metta en Henricus, nkv Henrica 

dv voornoemde Elizabeth, 50 Hollandse gulden, te beuren uit alle cijnzen, 

huisraad en gerede goederen van voornoemde Elizabeth. Ze benoemde tot 

executores Johannes van den Kelder en zijn broer Thomas, die voornoemde som 

moeten beuren en aan voornoemde kinderen uit moeten keren zoals hen 

goeddunkt. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Stamelart van 

den Kelder, Goeswinus Steenwech en Rodolphus zv Rodolphus schoenmaker van 

Erpe. 

 

A. 

Dicta Elizabeth primo (dg: ..) revocavit aliud testamentum (dg: .) 

legavit sancto (dg: ..) Lamberto V solidos semel item dictis Mette et 

Henrico pueris naturalibus Henrice filie dicte Elizabeth L Hollant gulden 

recipiendos et levandos de et ex omnibus et singulis (dg: .) censibus 

clenodiis domiciliis et #bonis# paratis dicte Elizabeth habet et acquiret 

prout et? (?verbeterd uit: in)) in quantum dicta etc huiusmodi in sua 

morte post se relinquet executores contulit Johannem de Penu et Thomam 

eius fratrem seu eorum alterum in quorum manibus posuit premissa ad 

recipiendum levandum dictam pecuniam ad (dg: d) opus dictorum liberorum 

et voluit quod dicti Johannes et Thomas seu eorum alter dictam pecuniam 

sub se habeant et dictis pueris exponant prout eis videbitur expedire. 

Acta in camera presentibus Arnoldo Sta de Penu Goes Steenwech et 

Rodolphus filius (dg: .) Rodolphi sutoris de Erpe datum anno nonagesimo 

(dg: h) mensis septembris die quarta hora complete. 

 

BP 1178 f 292v 10 ma 05-09-1390. 

Walterus Delijen soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Adam gnd Sceijdemaker wv 

Alardus die Mesmaker26 droegen over aan Godestodis dv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Alardus, tbv haar en haar zuster Aleijdis dv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Alardus, het vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in een 

huis en erf van voornoemde wijlen Adam, in Den Bosch, aan de Markt, 

beiderzijds tussen erfgoed van wijlen Theodericus Speciers. 

 

Walterus Delijen soen maritus (dg: et tutor) legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Ade dicti Sceijdemaker #relicte quondam Alardi die 

Mesmaker# et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore suum usufructum 

sibi #dicte Elizabeth# competentem in domo et area dicti quondam Ade sita 

in Busco ad forum inter hereditatem quondam Theoderici Speciers ex 

                         
26 Elizabeth dvw Adam gnd Sceijdemaker (*) Alardus die Mesmaker. 

Als weduwe hertrouwde ze met (**) Walterus Delijen soen. 

Uit het huwelijk met Alardus die Mesmaker zijn twee kinderen bekend. 

 1. Godestodis (*) Johannes Becker zvw Johannes die Heirde. 

2. Aleijdis (*) Willelmus zvw Johannes de Nederijnen. 
 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

64 

utroque latere coadiacentem ut dicebant supportaverunt Godestodi filie 

dictorum (dg: q) Elizabeth et quondam Alardi ad opus sui et ad opus 

Aleijdis sue (dg: uxoris) #sororis# filie dictorum Elizabeth et quondam 

(dg: Aleijdis) #Alardi# promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum in dicto usufructu (dg: dep) existentem deponere. Testes 

Scilder et Jorden datum secunda post Egidii. 

 

BP 1178 f 292v 11 ma 05-09-1390. 

(dg: Voornoemde Walterus en Elizabeth: het vruchtgebruik aan voornoemde 

Elizabeth). 

 

(dg: Dicti Walterus et Elizabeth suum usufructum dicte Elizabeth th). 

 

BP 1178 f 292v 12 wo 07-09-1390. 

Willelmus zvw Johannes van Nederijnen ev Aleijdis dvw Alardus Mesmaker 

schonk de helft die hen toebehoort in voornoemd huis en erf aan Johannes 

Becker zvw Johannes Heirde en diens vrouw Godestodis dv voornoemde Alardus. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Nederijnen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Alardi Mesmaker medietatem ad 

se (dg: sp) et suam uxorem spectantem in dicta domo et area supportavit 

Johanni Becker filio quondam Johannis [H]eirde cum Godestode sua uxore 

filia dicti Alardi nomine dotis etc cum litteris omnibus promittens ratam 

servare et obligationem ex parte ex parte sui deponere. Testes Scilder et 

Jorden datum in vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 292v 13 ma 05-09-1390. 

Voornoemde Walterus en Elizabeth droegen over aan Godestodis dv voornoemde 

wijlen Alardus en Elizabeth, tbv haar en haar zuster Aleijdis, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Alardus, het vruchtgebruik dat voornoemde 

Elizabeth heeft in het voorste deel van een huis en erf in Den Bosch, in 

een straat gnd Dravelgas, naast de kerk van de Minderbroeders aldaar, 

beiderzijds tussen erfgoed van wijlen Egidius Zeelmaker, te weten in het 

voorste deel dat reikt van voornoemde straat Dravelgas achterwaarts tot aan 

een tussenwand die daar staat. 

 

Paries. 

Dicti Walterus et Elizabeth suum usufructum (dg: si) dicte Elizabeth 

competentem in anteriori parte cuiusdam domus et aree site in Busco in 

vico dicto Dravelghas iuxta ecclesiam fratrum minorum ibidem (dg: 

videlicet illa in illa anteriori parte domus et aree) inter hereditatem 

quondam Egidii Zeelmaker ex (dg: alio) utroque latere coadiacentem 

scilicet in illa anteriori parte que se extendit a dicto vico (dg: 

Dragel) Dravelgas vocato retrorsum ad quandam parietem interstitialem 

ibidem stantem ut dicebant supportaverunt Godestodi filie dictorum 

quondam Alardi et (dg: Alardi) Elizabeth et ad opus Aleijdis sororis 

eiusdem (dg: Aleijdis) Godestodis filie dictorum Elizabeth et quondam 

Alardi promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Scilder et Jorden datum secunda post Egidii. 

 

BP 1178 f 292v 14 wo 07-09-1390. 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde en zijn vrouw Godestodis schonken 

hun helft in voornoemd voorste deel aan Willelmus zvw Johannes van 

Nederijnen en zijn vrouw Aleijdis, dv voornoemde Alardus Mesmaker. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis die Heirde maritus legitimus 

Godestodis sue uxoris et dicta Godestodis cum eodem tamquam cum tutore 

medietatem ad ipsos in premissis spectantem supportaverunt Willelmo filio 

quondam Johannis de Nederijnen (dg: cum litteris et jure pro) cum Aleijde 

eius uxore filia dicti Alardi Mesmaker (dg: ..) nomine dotis ad jus etc 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 
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eorum deponere. Testes (dg: Goe) W et Jorden datum in vigilia nativitatis 

Marie. 

 

1178 mf8 E 10 f. 293. 

 Secunda post Egidii: maandag 05-09-1390. 

 in vigilia nativitatis Marie: woensdag 07-09-1390. 

 

BP 1178 f 293r 01 ma 05-09-1390. 

Voornoemde Walterus Delijen soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Adam gnd 

Sceijdemaker wv Alardus die Mesmaker droegen over aan Godestodis, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Alardus, tbv Aleijdis, sv voornoemde 

Godestodis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Alardus, het vruchtgebruik, 

behorend aan voornoemde Elizabeth, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren uit 1/3 deel van een hoeve die was 

van wijlen Johannes gnd Bruijstijn van Aerle, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Aarle, welke pacht Adam gnd Sceijdemaker en Johannes van den Hogenhuis zvw 

Johannes gnd Sceijdemaker van Helmont gekocht hadden van Gertrudis dvw 

Johannes gnd Bruijstijn van Aerle. 

 

Dicti Walterus et Elizabeth ut supra usufructum dicte Elizabeth 

competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini ex tercia parte cuiusdam 

mansi qui fuerat quondam (dg: Br) Johannis (dg: Br) dicti Bruijstijn de 

Aerle siti in parochia de Oerscot in loco dicto Aerle atque ex 

attinentiis eiusdem tercie partis mansi predicti singulis et universis 

quam paccionem Adam dictus Sceijdemaker et Johannes de Alta Domo filius 

quondam Johannis dicti Sceijdemaker de Helmont erga Gertrudem filiam 

quondam Johannis dicti Bruijstijn de Aerle emendo acquisiverant prout in 

litteris supportaverunt Godestodi filie dictorum Elziabeth et quondam 

Alardi ad opus Aleijdis sororis dicte Godestodis filie dictorum Elizabeth 

et quondam Alardi promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum in dicto usufructu existentem deponere. Testes Scilder et Jorden 

datum secunda post Egidii. 

 

BP 1178 f 293r 02 wo 07-09-1390. 

Johannes Becker zvw Johannes Heirde en zijn vrouw Godestodis schonken de 

helft in voornoemde pacht aan Willelmus zv Johannes van Nederijnen en diens 

vrouw Aleijdis. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis Heirde maritus legitimus dicte 

Godestodis et dicta Goede cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad (dg: 

se) ipsos spectantem in dicta paccione supportaverunt Willelmo filio 

Johannis de Nederijnen cum Aleijde sua uxore nomine dotis ad jus etc (dg: 

pro) cum litteris #et# jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes W et Jorden datum in vigilia nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 293r 03 wo 07-09-1390. 

Walterus Delijen soen schonk aan Willelmus van Nederijnen en zijn vrouw 

Aleijdis, dvw Alardus Mesmaker en Elizabeth dvw Adam Sceijdemaker die thans 

echtgenoot van voornoemde Walterus is, een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit erfgoederen die 

waren van Gerardus van Zoemeren, onder Schijndel, welke pacht aan 

voornoemde Walterus was verkocht door Willelmus zv Henricus Moelner van 

Herlaer. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex quibusdam hereditatibus 

que fuerant Gerardi de Zoemeren infra parochiam de Scijnle sitis venditam 

dicto Waltero a Willelmo filio (dg: quondam) Henrici Moelner de Herlaer 

prout in litteris supportavit (dg: Johanni Becker filio quondam Johannis 
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die Heirde cum Godestode sua) #Willelmo de Nederijnen cum Aleijde sua 

uxore# uxore filia quondam (dg: Aleijd) Alardi Mesmaker ab eodem quondam 

Alardo et Elizabeth sua uxore (dg: ux nunc u) filia quondam Ade 

Sceijdemaker (dg: pariter) nunc uxore dicti Walteri pariter genite nomine 

dotis ad jus etc (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293r 04 wo 07-09-1390. 

Walterus Delijen soen droeg over aan voornoemde Willelmus van Nederijnen en 

Aleijdis een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad, huis en tuin in Nistelrode, 

ter plaatse gnd in Geen Mecscoet, (2) een stuk land in Nistelrode, (3) 2 

stukken land in Nistelrode, ter plaatse gnd Runne, welke pacht aan hem was 

verkocht door Henricus Vos zvw Henricus Vos. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: 

sili) mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam de (dg: domo) domistadio domo et orto sitis in parochia 

de Nijsterle in loco dicto in Gheen Mecscoet atque ex pecia terre sita in 

dicta parochia et ex duabus peciis terre sitis in dicta parochia ad locum 

dictum Runne venditam sibi ab Henrico Vos filio quondam Henrici Vos prout 

in litteris supportavit dicto Willelmo de Nederijnen cum dicta Aleijde ut 

supra cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293r 05 wo 07-09-1390. 

Walterus Delijen soen schonk aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde en 

diens vrouw Godestodis dvw Alardus Mesmaker b-een erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 morgen 

in Tefelen, in een kamp gnd Moerkens Kamp, (2) 2 morgen land, in Oss, ter 

plaatse gnd Osserbeemd, (3) 3 morgen land in Oss, achter de plaats gnd 

Mekelendonk, (4) 2 morgen in Oss, ter plaatse gnd aan Russenhoevel, (5) 1½ 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd Ossermeer, (6) 2 morgen land in Oss, 

achter de plaats gnd Schadewijk, (7) een hoeve gnd Kabelkens Goed, in Oss, 

welke pacht voornoemde Walterus gekocht had van hr Johannes zvw hr 

Godefridus van Os ridder, investiet van de kerk van Bra. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex tribus iugeribus sitis in parochia de Tefelen in quodam 

campo dicto communiter Moerkens Camp atque ex duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto Osserbeemde insuper ex tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Os retro locum dictum Mekelendonc 

item ex duobus iugeribus sitis in parochia de Os in loco dicto aen 

Russenhoevel item ex uno et dimidio iugeribus sitis in parochia de Os ad 

locum dictum Ossermeer item ex duobus (dg: duo) iugeribus terre sitis in 

parochia de Os retro locum dictum Scadewijc (dg: contigue iuxta 

hereditatem) insuper ex quodam manso dicto Kabelkens Goit sito in 

parochia de Os et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quam 

paccionem dictus Walterus erga dominum Johannem filium quondam domini 

Godefridi de Os militis investitum ut dicitur ecclesie de !Bra emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni Becker filio quondam 

Johannis die Heirde cum Godestode sua uxore filia quondam Alardi Mesmaker 

nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293r 06 wo 07-09-1390. 

Johannes Scrage schonk aan voornoemde Johannes Becker en Godestodis een 

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

leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen, aan hem verkocht door hr 

Johannes zvw hr Godefridus van Os ridder investiet van de kerk van Bra. 
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Johannes Scrage hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

predictis hereditatibus venditam sibi a domino Johanne filio quondam 

domini Godefridi de Os militis investito ecclesie de !Bra prout in 

litteris supportavit dicto Johanni Becker cum dicta Godestode nomine 

dotis ad jus oppidi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293r 07 wo 07-09-1390. 

Walterus Delien soen schonk aan Johannes Becker en voornoemde Godestodis 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, (2) een 

kamp gnd die Nieuwe Kamp, 2 morgen groot, gelegen bij de Engelandse Molen, 

(3) ¼ deel van 2½ morgen land, gelegen bij het klooster van Porta Celi, (4) 

¼ deel van 5 morgen land aldaar, tussen de molen van het klooster van Porta 

Celi enerzijds en Albertus gnd Swart Abe anderzijds, (5) ¼ deel van 2 

morgen land, ter plaatse gnd die Vliedert, (6) ¼ deel van 1½ morgen land, 

ter plaatse gnd die Brant, welke pacht voornoemde Walterus gekocht had van 

Willelmus zv Henricus molenaar van Herlaer. 

 

Walterus Delien soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico dicto Colperstraet atque ex quodam campo dicto die 

Nuwencamp duo (dg: .) jugera terre continente sito prope molendinum 

dictum die Engelantsche Moelen insuper ex (dg: ex) quarta parte duorum et 

dimidii iugerum terre (dg: in) sitorum prope conventum de Porta Celi 

preterea ex quarta parte quinque iugerum terre sitorum ibidem inter 

molendinum conventus de Porta Celi ex uno et inter hereditatem Alberti 

dicti Swart Abe ex alio necnon ex quarta parte duorum iugerum terre 

sitorum in loco dicto communiter die Vliedert item ex quarta parte unius 

et dimidii iugerum terre sitorum in loco dicto die Brant quam paccionem 

dictus Walterus erga Willelmum filium Henrici multoris de Herlaer emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit dicto Johanni Becker cum dicta 

Godestode nomine dotis ad jus etc cum litteris (dg: pro) #et# jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293r 08 ma 05-09-1390. 

Conegondis dvw Johannes van Hees droeg over aan haar broer Egidius van 

Ghele de adjusticatie wegens cijnzen en renten, die zij beurt uit 

erfgoederen in het gebied van Megen. Voornoemde Conegondis machtigde voorts 

haar voornoemde broer Egidius haar cijnzen in het gebied van Megen te 

manen. 

 

Conegondis filia quondam Johannis de Hees totam adiusticacionem sibi 

factam occacione quorumcumque censuum et reddituum quos ipsa solvendos 

habet hereditarie ex hereditatibus quibusque sitis in territorio (dg: de) 

de Megen ut dicebat supportavit Egidio de (dg: Ghe) Ghele suo fratri 

promittens ratam servare insuper dicta Conegondis dedit dicto Egidio suo 

fratri potestatem monendi suos census (dg: redid) quos ipsa in territorio 

de Megen habet solvendos usque ad revocacionem. Testes Penu Gerardus# et 

Spanct #(dg: Gerardus)# Willelmus datum secunda post Egidii. 

 

BP 1178 f 293r 09 ma 05-09-1390. 

Elizabeth ev Willelmus zv Arnoldus Tielkini en {ruimte vrijgelaten} zv 

voornoemde Elizabeth maakten bezwaar27,28 tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Ancelmus zvw Henricus Willems met zijn 

                         
27 Zie ← BP 1177 f 205r 17 vr 01-09-1385, soortgelijk bezwaar door Willelmus zv Arnoldus 
Tielkini ev Elisabeth wv Everardus van den Wa... 
28 Zie → BP 1181 p 578v 11 do 11-12-1399, soortgelijk bezwaar door Elizabeth wv Willelmus zv 
Arnoldus Tielkini. 
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goederen. 

 

Elizabeth uxor Willelmi filii Arnoldi Tielkini et {ruimte vrijgelaten} 

filius dicte Elizabeth vendiciones et alienaciones factas per Ancelmum 

filium quondam Henrici Willems cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes W et Goess datum supra. 

 

1178 mf8 E 11 f. 293v. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 06-09-1390. 

 in vigilia nativitatis Marie: woensdag 07-09-1390. 

 in crastino nativitatis Marie: vrijdag 09-09-1390. 

 

BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390. 

Elizabeth gnd tSarden droeg al haar tegoeden, lijfrenten29,30,31,32,33,34 en 

roerende goederen over aan Henricus Scuerman. De brief overhandigen aan hem 

of aan Johannes van Rode kousenmaker. 

 

Solvit. 

Elizabeth dicta tSarden #cum tutore# omnia et singula sua credita que 

sibi debentur a personis quibuscumque et omnes suas vitales pensiones 

quas persone queque sibi ad dicte Elizabeth vitam solvere tenentur 

annuatim necnon omnia et singula sua bona mobilia et parata dicta have 

(dg: ..) gereet goit ad dictam Elizabeth spectantia #quocumque 

consistentia# ut dicebat supportavit Henrico Scuerman promittens (dg: 

ratam) cum tutore ratam servare. Testes Goess et Jorden datum tercia post 

Egidii. Tradetur littera sibi vel Johanni de Rode caligatori. 

 

BP 1178 f 293v 02 di 06-09-1390. 

Voornoemde Henricus Scuerman beloofde aan voornoemde Elizabeth tSarden een 

lijfrente van 6 Gelderse gulden of de waarde, met Maria-Hemelvaart te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus. Henricus zal 

Elizabeth onderhouden in voedsel en drank en kleding geven. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Scuerman promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Elizabeth tSarden vitalem pensionem sex Gelre gulden seu 

valorem anno quolibet ad vitam (dg: -lem) dicte Elizabeth et non ultra in 

festo assumptionis beate Marie ex omnibus bonis dicti Henrici habitis et 

habendis quocumque sitis et quod ipse Henricus dictam Elizabeth tenebit 

et enutriet in cibo potu et quibuscumque aliis aliis necessariis sui 

corporis (verbeterd uit: copporis) et eidem Elizabeth vestes tam laneas 

quam lineas et calceos et caligas et cetera sua quecumque necessaria sui 

(dg: -s) corporis ministrabit et dabit ?quamdiu dicta Elizabeth vivet in 

humanis #iuxta decenciam sui status# (dg: quamdiu dicta Elizabeth vivet 

                         
29 Zie ← BP 1177 f 330v 01 do 03-01-1387, verkoop van een lijfrente van 5 

Holland of Gelre gulden. 
30 Zie ← BP 1177 f 330v 03 do 03-01-1387 resp. BP 1178 f 248v 08 za 03-07-

1389, Arnoldus Sceijdenmaker resp. Arnoldus Kreij schedemaker betaalde alle 

achterstallige termijnen van een lijfrente van 4 pond. 
31 Zie ← BP 1178 f 118v 11 vr 17-09-1389, Arnoldus van den Goer beloofde een 

lijfrente van 15 Holland gulden. 
32 Zie ← BP 1178 f 272r 01 wo 13-07-1390, Henricus Scuerman van Helmont 

verkocht een lijfrente van 7 Holland gulden. 
33 Zie → BP 1179 p 154v 05 do 09-05-1392, Henricus Scuerman verklaarde dat 

alle achterstallige termijnen zijn betaald van een lijfrente die 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen moest betalen aan Elizabeth tSarden. 
34 Zie → BP 1175 f 152v 07 wo 29-01-1393, Henricus Scuerman van Helmont 

ontlastte Arnoldus van den Goer van alle achterstallige termijnen van de 

lijfrenten die Arnoldus moet betalen aan Elizabeth gnd Zarden. 
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in humanis) et (dg: q) cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293v 03 wo 07-09-1390. 

Johannes van Arle zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan zijn broer 

Ghiselbertus van Arle zvw voornoemde Nijcholaus van Arle (1) een beemd, gnd 

die Stribeemd, in Tilburg, naast de plaats gnd Lijvengoer, tussen Truda gnd 

Cleijs en haar kinderen enerzijds en Godefridus van Heijst anderzijds, 

belast met de hertogencijns, (2) 1 lopen roggeland, in Tilburg, tussen 

voornoemde Ghiselbertus van Arle enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes de Arle filius quondam Nijcholai de Arle quoddam pratum dictum 

die (dg: Stribeemt) Stribeemt situm in parochia de Tilborch iuxta locum 

dictum Lijvengoer inter hereditatem Trude dicte Cleijs et eius liberorum 

ex uno et inter hereditatem Godefridi de Heijst ex alio atque unam 

lopinatam terre siliginee sitam (dg: ib) in dicta parochia inter 

hereditatem Ghiselberti de Arle ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiselberto de Arle suo fratri 

filio dicti quondam Nijcholai de Arle promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis ex (dg: -inde) #dicto 

prato# solvendo. Testes Goess et Jorden datum (dg: supra) in vigilia 

nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 293v 04 wo 07-09-1390. 

Voornoemde Johannes van Arle zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan Johannes 

van Arle zvw Johannes van Arle 3 lopen roggeland, in Tilburg, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes gnd Peijmen anderzijds. 

 

Dictus Johannes de Arle filius quondam Nijcholai de Arle tres lopinatas 

terre siliginee sitas in parochia de Tilborch inter communem viam ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Peijmen ex alio hereditarie vendidit 

Johanni de Arle filio quondam Johannis de Arle promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293v 05 wo 07-09-1390. 

Arnoldus zvw Gerisius zvw Gerardus Bessellen soen droeg over aan Arnoldus 

zvw Arnoldus Henssen soen 60 Gelderse gulden, aan hem beloofd35 door 

Arnoldus zv Johannes gnd Smeets soen van Lijeshout. 

 

Arnoldus filius quondam Gerisii filii quondam Gerardi Bessellen soen LX 

Gelre gulden promissos sibi !Arnoldo !filius Johannis dicti Smeets soen 

de Lijeshout in litteris ut dicebat supportavit (dg: Ar) Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Henssen soen. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293v 06 wo 07-09-1390. 

Johannes Scrage schonk aan Willelmus zvw Johannes van Nederijnen en diens 

vrouw Aleijdis dvw Alardus Mesmaker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een hofstad en akker, in 

Oss, ter plaatse gnd die Vergaerden, welke pacht aan hem was verkocht door 

Johannes Mersman de jongere zvw Johannes Mersman de oudere. 

 

Johannes Scrage hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo Martini ex domistadio et agro terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto communiter (dg: v) die Vergaerden 

venditam sibi a Johanne Mersman junior! filius! quondam Johannis Mersman 

senioris prout in litteris supportavit Willelmo filio quondam Johannis de 

Nederijnen cum Aleijde sua uxore filia quondam Alardi Mesmaker cum 

litteris et jure nomine dotis ad jus oppidi etc promittens ratam servare 

#et# obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Jordus datum 

                         
35 Zie ← BP 1178 f 158v 10 di 07-06-1390, belofte op 24-06-1391 60 Gelre 

gulden te betalen. 
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supra. 

 

BP 1178 f 293v 07 wo 07-09-1390. 

Johannes Scrage schonk aan voornoemde Willelmus zvw Johannes van Nederijnen 

en diens vrouw Aleijdis dvw Alardus Mesmaker een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk land, 10 lopen rogge groot, in Heeswijk, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, gnd die Nege, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, welke pacht 

aan hem was verkocht door Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen. 

 

Johannes Scrage hereditariam paccionem unius modii (dg: modii) siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: pe) quadam terre decem lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Hezewijc et ex una sextariata terre 

siliginee dicte die Neghe sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Bruggen venditam sibi ab Alberto filio quondam Nijcholai dicti Daems soen 

prout in litteris supportavit dicto Willelmo cum dicta Aleijde ad jus 

(dg: inter) nomine dotis cum litteris et jure promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 293v 08 vr 09-09-1390. 

Ghisbertus zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan Andreas Weijhaze en diens 

vrouw Cristina dvw Henricus gnd Coman Dirc een lijfpacht van 2 mud rogge, 

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

land, 3½ lopen 9 roeden roggeland groot, in Tilburg, ter plaatse gnd aan 

die Rijt, beiderzijds tussen voornoemde verkoper. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Ghisbertus filius quondam Nijcholai de Arle legitime vendidit Andree 

Weijhaze et Cristine sue uxori #filie quondam Henrici dicti Coman Dirc# 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum emptorum et non ultra purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre tres et dimidiam lopinatas et novem 

virgatas terre siliginee continente sita in parochia de Tilborch ad locum 

dictum aen die Rijt inter hereditatem (dg: Gh) dicti venditoris ex (dg: 

uno et inter) utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint 

etc. Testes Penu et Scilder datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 293v 09 vr 09-09-1390. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pauwels soen droeg over aan Aleijdis wv 

Henricus gnd Maes soen van Hijntam een b-erfpacht van 5 lopen rogge, 

Bossche maat, die Nijcholaus gnd Leeuwen soen beloofd had met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit alle erfgoederen, 

die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth dvw Gerardus gnd 

Leeuwen gekomen waren na overlijden van Ghibo gnd Kesselmans en diens vrouw 

Truda, grootouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Rosmalen. 

 

Johannes filius quondam !quondam Tielmanni dicti Pauwels soen 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Nijcholaus dictus Leeuwen soen promisit super se et bona sua omnia se 

daturum et soluturum (dg: p) dicto Johanni hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de et ex omnibus !omnibus hereditatibus dicto Johanni 

et (dg: Elisa) Elizabeth eius uxori filie quondam Gerardi dicti Leeuwen 

de morte quondam Ghibonis dicti Kesselmans et Trude (dg: f) eius uxoris 

avi et avie olim dicte Elizabeth jure successionis advolutis quocumque 

locorum infra parochiam de Roesmalen sitis prout in litteris supportavit 

Aleijdi relicte quondam Henrici dicti Maes soen de Hijntam cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 293v 10 vr 09-09-1390. 

Rutgherus zv Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Henricus zvw 

Willelmus gnd van der Moest met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius (dg: naturalis) Henrici filii naturalis domini quondam 

Godefridi de Audenhoven #presbitri# omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Henricum filium quondam Willelmi dicti van der Moest cum suis 

bonis ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf8 E 12 f. 294. 

 in crastino nativitatis Marie: vrijdag 09-09-1390. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1390. 

 

BP 1178 f 294r 01 vr 09-09-1390. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel, Albertus zvw Henricus van Kessel en 

Willelmus van Broechoven ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus van Kessel 

verkochten aan Petrus gnd Weihaze 2/3 deel, iets minder, van een beemd, gnd 

dat Klein Elsbroekske, in Boxtel, ter plaatse gnd in het Elsbroek, tussen 

Johannes Scuts en zijn broer Theodericus enerzijds en wijlen Henricus 

Kelders anderzijds, zoals dit 2/3 deel behoorde aan Heijlwigis Aben en haar 

broer Thomas gnd Ghenen soen, dit 2/3 deel belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 25 schelling geld van Boxtel. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel Albertus filius quondam 

Henrici de Kessel et Willelmus de Broechoven maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Kessel duas tercias 

partes #modicum (dg: plus) minus# cuiusdam prati (dg: sit) dicti dat 

Cleijn Elsbroexken siti in parochia de Bucstel in loco dicto int Elsbroec 

inter hereditatem Johannis Scuts (dg: ex uno et) et Theoderici sui 

fratris (dg: fr) ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Kelders ex 

alio in ea quantitate qua dicte due (dg: d) tercie partes mocidum minus 

ibidem site sunt et ad Heijlwigem Aben et Thomam dictum Ghenen soen eius 

fratrem spectare consueverunt ut dicebant vendiderunt Petro dicto Weihaze 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu (dg: quinque sol) viginti quinque #solidorum# 

monete de Bucstel ex (dg: -inde) dictis duabus terciis partibus 

solvendis. Testes Penu et Scilder datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 294r 02 vr 09-09-1390. 

Petrus gnd Scoef en Johannes gnd Ghijskens soen verkochten aan Adam van 

Mierd, tbv Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester, een b-erfpacht van 

5½ mud rogge, maat van Oerle, aan verkoper behorend in een b-erfpacht van 

10 mud 3 lopen rogge, maat van Oerle, die wijlen Marcelius van Vessem met 

Lichtmis op de navolgende goederen beurde, gaande uit de goederen, gnd het 

Goed van Venne, in Knechsel. 

 

Petrus dictus Scoef et Johannes dictus Ghijskens #soen# hereditariam 

paccionem quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerle ad se 

spectantem de hereditaria paccione decem modiorum et trium lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: ter) decem modiorum et trium 

lopinorum siliginis Marcelius (dg: de) quondam de Vessem solvendam (dg: 

he) habuit hereditarie purificationis et supra bona infrascripta 

tradendam de et ex bonis dictis tGoet de Venne sitis in parochia de (dg: 

Ke) Knechsel ut dicebant hereditarie vendiderunt Ade de Mierd ad opus 

Marie filie naturalis quondam domini Egidii de Statera presbitri 

promittentes (dg: warandiam et et obligationem de eorum dicte venditoris) 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 
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quorumcumque heredum dicti quondam Marcelii de Vessem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 03 vr 09-09-1390. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Johannes van Malsen 30 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus (vr 

11-11-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe promisit Johanni de 

Malsen XXX Hollant gulden seu valorem (dg: .) mediatim Martini et 

mediatim nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 294r 04 vr 09-09-1390. 

Arnoldus gnd Groet Art droeg over aan Gerardus zvw Theodericus van Vlimen 

(1) alle goederen, die aan Johannes van Abruggen gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen in Empel en Meerwijk, (2) alle goederen 

van Bertoldus gnd Luwe, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Gerardus zv Theodericus van Vlijmen. 

 

Arnoldus dictus Groet Art omnes et singulas hereditates et parata #bona# 

Johanni de Abruggen de morte quondam suorum parentum successione 

advolutas quocumque locorum in jurisdictione de Empel et de Meerwijc 

consistentes sive sitas atque omnia et singula bona Bertoldi dicti Luwe 

quocumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentia sive sita vendita sibi a Gerardo filio Theoderici de Vlijmen 

per iudicem (dg: et et) mediante sententia etc prout in litteris ut 

dicebat supportavit dicto Gerardo filio quondam Theoderici de Vlimen 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 05 vr 09-09-1390. 

Johannes Bijtter en Henricus van den Put beloofden aan hr Tielmannus van 

Mulsen priester 25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een 

jaar (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Johannes Bijtter et Henricus (dg: B) van den Put promiserunt domino 

Tielmanno de Mulsen presbitro XXV Hollant gulden seu valorem a Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 06 vr 09-09-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 07 vr 09-09-1390. 

Bernijerus Andries soen beloofde aan Johannes van den Doerne van Arsschot 

en Sijmon van Mijrabellum, tbv hen en hr Jordanus Brant, 22 Hollandse 

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

 

Bernijerus Andries soen promisit Johanni van den Doerne de Arsschot (dg: 

ad) et Sijmoni de Mijrabello ad opus eorum seu ad opus domini Jordani 

Brant seu ad opus alterius eorundem XXII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Spanct 

datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 08 vr 09-09-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder verklaarde dat Bernierus Andries soen 30 gulden 

betaald heeft, die voornoemde Bernierus met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) verschuldigd is aan voornoemde hr Theodericus wegens huur van het 
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huis van voornoemde hr Theodericus, in Den Bosch, aan de Vismarkt. 

 

Dominus Theodericus Rover miles palam recognovit sibi per (dg: Andream 

Berniers .) Bernierum Andries soen fore satisfactum de XXX florenis quos 

dictus Bernierus dicto domino Theoderico tenebitur in festo nativitatis 

Domini proxime futuro (dg: cla) ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 09 vr 09-09-1390. 

occacione locacionis domus dicti domini Theoderici site in Busco foro 

piscium. 

 

BP 1178 f 294r 10 za 10-09-1390. 

Elizabeth dvw Jacobus gnd Aven soen kramer vroeg aan haar moeder Elizabeth 

om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen 

gaan van haar voornoemde moeder. Voornoemde Elizabeth wv Jacobus Aven soen 

droeg haar deel in alle goederen, die eerstgenoemde Elizabeth in het huis, 

huisgezin en kosten van haar voornoemde moeder Elizabeth had verworven, 

over aan haar voornoemde dochter Elizabeth. 

 

Elizabeth filia quondam (dg: J) Jacobi dicti Aven soen institoris petiit 

ab Elizabeth sua matre licenciam exeundi et essendi extra domum convictum 

et expensas dicte Elizabeth sue matris per modum emancipationis ad jus 

oppidi dicta (dg: v..) Elizabeth mater in hoc favens petitioni primodicte 

Elizabeth (dg: et ?locavit) concessit eidem (dg: ju) potestatem etc et in 

signum huiusmodi emancipationis dicta Elizabeth relicta quondam Jacobi 

Aven soen #cum tutore# totam partem et omne jus sibi competentes in 

omnibus bonis que primodicta Elizabeth in domo convictu et expensis dicte 

Elizabeth sue (dg: ux) matris acquisivit primodicte Elizabeth sue filie 

supportavit promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare. 

Testes (dg: Goes) #Willelmus# et Jorden (dg: datum supra) datum sabbato 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 294r 11 za 10-09-1390. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofde aan Arnoldus Heer zvw Godefridus 

Heerken 20 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-

1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest promisit super omnia Arnoldo Heer 

filio quondam Godefridi Heerken XX modios siliginis mensure de Busco ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Spanct et Scilder datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 294r 12 za 10-09-1390. 

Godefridus van Weert zadelmaker beloofde aan Walterus van Loen 7 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius (za 01-10-1390) en 5 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Godefridus de Weert selliparus promisit Waltero de Loen (dg: XII) 

#septem# Hollant gulden seu valorem in Remigii et quinque Hollant gulden 

seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294r 13 za 10-09-1390. 

Johannes Oem van Buchoven machtigde Henricus Weijer zijn cijnzen, renten en 

tegoeden te manen. 

 

Johannes Oem de Buchoven dedit potestatem Henrico Weijer monendi suos 

census redditus et credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 
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1178 mf9 A 01 f. 294v. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis septembris die X: zaterdag 10-09-1390. 

 in octavis Lamberti: zaterdag 24-09-1390. 

 

BP 1178 f 294v 01 za 10-09-1390. 

Willelmus Reeuwe beloofde aan Sijmon van Mijrabellum en Johannes van den 

Doren van Arsschot, tbv hen en hr Jordanus Brant, 32 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Willelmus Reeuwe promisit Sijmoni de Mijrabello Johanni (dg: de) van den 

(dg: Doerne) Doren de Arsschot ad opus eorum et ad opus domini Jordani 

#Brant# seu ad opus alterius eorundem XXXII Gelre gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Jorden datum 

sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 294v 02 za 10-09-1390. 

Johannes van Overbeke, Willelmus Geroncs soen, Johannes Robben soen en 

Willelmus Reeuwe beloofden aan voornoemde Sijmon en Johannes van den Doren, 

tbv hen en hr Jordanus Brant, 30 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Johannes de Overbeke Willelmus Geroncs soen Johannes Robben soen #et# 

Willelmus Reeuwe promiserunt dictis Sijmoni et Johanni van den Doren ad 

opus eorum et ad opus domini Jordani Brant seu alterius eorum XXX Gelre 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 294v 03 za 10-09-1390. 
A. Oderadis, zuster van Johannes Nouden, is wv Laurencius Kersmaker. 

A1B1. Albertus is zvw Laurencius Kersmaker (maar mogelijk niet van Oderadis). Albertus is 

weduwnaar van zijn eerste vrouw Reijnswijndis. 

A1B2. Severinus Kersmaker is zvw Laurencius én Oderadis. 

A1B3. Arnoldus is zvw Laurencius én Oderadis. 

A1B1C1. Laurencius is zv Albertus en wijlen Reijnswijndis. 

A1B1C2. Gerardus is zv Albertus en wijlen Reijnswijndis. 

Albertus zvw Laurencius Kersmaker en zijn kinderen Laurencius en Gerardus, 

door voornoemde Albertus verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw 

Reijnswijndis, deden tbv Oderadis wv voornoemde Laurencius Kersmaker 

afstand van alle goederen, waarin voornoemde Laurencius was overleden, en 

van alle aanspraken op voornoemde Oderadis en kvw voornoemde Laurencius en 

Oderadis. 

 

Albertus filius quondam Laurencii Kersmaker Laurencius et Gerardus eius 

liberi #ab eodem Alberto et Reijnswijnde quondam sua prima uxore pariter 

geniti# super omnibus bonis in quibus dictus quondam Laurencius decessit 

quocumque sitis atque super omnibus causis #et# impeticionibus (dg: in 

quibus) mediantibus quibus ipsi seu eorum alter (?dg: ?ad) Oderadem 

relictam eiusdem quondam Laurencii et liberos eorundem quondam Laurencii 

et Oderadis impetere possent quovis modo tam in judicio spirituali quam 

seculari quovis modo ad opus eorundem Oderadis et eius liberorum 

renunciaverunt promittentes super omnia habita et habenda ratam servare 

et nunquam contravenire #nec in judicio spirituali nec seculari#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 04 za 10-09-1390. 

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

schepenen, Johannes van Neijnsel, Johannes Nouden, Walterus Geroncs, 

Theodericus Berwout, Martinus Leijdecker en Johannes Hacke. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre) acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Neijnsel Johanne Nouden Waltero Geroncs et Theoderico 
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Berwout Martino Leijdecker Johanne Hacke datum anno nonagesimo mensis 

septembris die X hora none. 

 

BP 1178 f 294v 05 za 10-09-1390. 

Voornoemde Oderadis en haar broer Johannes Nouden beloofden aan voornoemde 

Albertus 50 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Martinus en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391). 

 

Dicti Oderadis et Johannes Nouden #eius frater# promiserunt dicto Alberto 

L Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Martini et mediatim ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 06 za 10-09-1390. 

Voornoemde Oderadis en Johannes Nouden beloofden aan de broers Laurencius 

en Gerardus 50 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Martinus (vr 11-11-1390) en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 

07-02-1391). 

 

Dicti Oderadis et Johannes Nouden promiserunt Laurencio et Gerardo 

fratribus liberis (dg: quondam Laurencii .. Kersmaker) L Gelre gulden seu 

valorem mediatim Martini et mediatim ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 07 za 10-09-1390. 

Albertus zvw Laurencius Kersmaker droeg over aan zijn kinderen Laurencius 

en Gerardus zijn vruchtgebruik in (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, naast erfgoed van Lijsa van Sonne, in welk huis en erf 

voornoemde Laurencius woonde, welk huis en erf voornoemde wijlen Laurencius 

in cijns verkregen had van Heijlwigis Ludekini, haar dochters Lija en 

Elizabeth en Johannes zv voornoemde Heijlwigis, (2) een deel van een 

erfgoed in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar de 

straat gnd Huls, tussen het huis van Johannes van Nederijnen enerzijds en 

het huis van wijlen voornoemde Laurencius anderzijds, te weten het deel 

naast voornoemd huis van wijlen Laurencius, voorzover voornoemde Laurencius 

op dit deel gebouwd heeft. 

 

Albertus filius quondam Laurencii Kersmaker suum usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi iuxta 

hereditatem Lijse de Sonne in qua domo et area Laurencius predictus 

morari consuevit quam domum et aream dictus quondam Laurencius erga 

Heijlwigem Ludekini Lijam et Elizabeth eius filie et Johannem filium 

ipsius Heijlewigis ad censum acquisiverat prout in litteris atque in 

quadam (dg: parte hereditatum hereditatis sit) parte hereditatis site in 

Buscoducis in vico tendente a vico Vuchtensi versus vicum dictum Huls 

inter (dg: hereditatem Joh) domum Johannis de Nederijnen ex uno et inter 

domum Laurencii quondam predicti ex alio scilicet super illa parte 

hereditatis que sita est contigue iuxta dictam domum dicti quondam 

Laurencii in quantum dictus Laurencius supra eandem partem edificaverat 

ut dicebat supportavit Laurencio et Gerardo suis (dg: fratribus) #liberis 

eodem etc# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 08 za 24-09-1390. 

Voornoemde broers Laurencius en Gerardus verkochten voornoemd huis, erf en 

deel van het erfgoed aan Severinus zvw Laurencius Kersmaker. 

 

Dicti Laurencius et Gerardus fratres dictas domum et aream et partem 

hereditatis (dg: cum fu) vendiderunt Severino filio quondam Laurencii 

(dg: ca lar ca) Kersmaker (dg: pro) supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes (dg: super omnia et cum eis .. dictus Albertus su super 

habita et here habenda ra) indivisi super habita et habenda ratam servare 
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et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Penu et Jorden datum in 

octavis Lamberti. 

 

BP 1178 f 294v 09 za 24-09-1390. 

Voornoemde Albertus beloofde lasten van zijn kant af te handelen. 

 

Quo facto dictus Albertus promisit super habita et habenda obligationem 

et impeticionem ex parte (dg: eorum) #sui# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 10 za 24-09-1390. 

Voornoemde Severinus, zijn broer Arnoldus en hun moeder Oderadis beloofden 

aan voornoemde broers Laurencius en Gerardus, kv Albertus Kersmaker en 

diens eerste vrouw Reijnswidis, 115 Hollandse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1390) en de andere helft met 

Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus Severinus (dg: promisit de et Oderadis eius mater promiserunt) 

Arnoldus eius frater et Oderadis (dg: mater) eorum mater promiserunt 

dictis Laurencio et Gerardo fratribus liberis Alberti Kersmaker ab eodem 

Alberto et (dg: Reijsa) Reijnswide sua prima uxore pariter genitis centum 

et quindecim Hollant gulden seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

pasche proxime futurum. Testes datum supra. Et ponetur in 2 litteris. 

 

BP 1178 f 294v 11 za 10-09-1390. 

Martinus Leijdecker, Johannes Hacken, Willelmus Stanssen, Willelmus Donck, 

Walterus Geroncs, Godefridus van Bladel, Walterus van Vucht zvw Johannes 

Lepper en Theodericus Goeswijns beloofden, ieder voor zich, aan Arnoldus 

nzvw Arnoldus Berwout, tbv al degenen die het aangaat, het zoenakkoord mbt 

de dood van Godefridus zvw Johannes van Bussel, veroorzaakt door Lambertus 

van Malen, van waarde te houden, en ze droegen al het geld van het 

zoenakkoord, over aan voornoemde Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout. 

 

Martinus Leijdecker Johannes Hacken Willelmus Stanssen Willelmus Donck 

Walterus Geroncs Godefridus de Bladel Walterus de Vucht filius quondam 

Johannis Lepper #et# Theodericus Goeswijns promiserunt #divisi scilicet 

quilibet pro se ipso# Arnoldo filio naturali quondam Arnoldi Berwout ad 

opus omnium quorum interest aut interesse poterit in futurum quod ipsi 

reconciliacionem factam super nece quondam Godefridi filii quondam 

Johannis de Bussel (dg: ratam et firmam) facte per Lambertum de Malen 

perpetue ratam observabunt insuper totam pecuniam de dicta 

reconciliacione proveniendam supportaverunt dicto Arnoldo filio naturali 

quondam Arnoldi Berwout cum toto jure eis in eadem pecunia quovis modo 

competente. Testes Scilder et Jorden datum sabbato post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 294v 12 za 10-09-1390. 

Elizabeth wv Jacobus Aven soen droeg over aan mr Wolphardus van Ghiessen 

een b-erfpacht van 4 mud {geen graansoort vermeld}, Bossche maat, die Ghibo 

gnd die Wolf beloofd had met Lichtmis te leveren aan Johannes zv Ghibo 

Sceijvel, gaande uit een hoeve, in Knechsel, ter plaatse gnd Wolfhoven, 

welke pacht aan haar was verkocht door voornoemde Johannes zvw Ghibo 

Sceijvel. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi Aven soen #cum tutore# hereditariam 

paccionem quatuor modiorum {geen graansoort vermeld} mensure de 

Buscoducis quam sibi Ghibo dictus die Wolf Johanni filio (dg: ..) 

Ghibonis Sceijvel dare et solvere promiserat hereditarie purificationis 

ex quodam manso sito in parochia de Knechel! ad locum dictum Wolfhoven et 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis venditam sibi a dicto 

Johanne filio quondam Ghibonis Sceijvel prout in litteris supportavit 

magistro Wolphardo de Ghiessen cum litteris et jure promittens (dg: ratam 
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servare et ob) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 294v 13 za 10-09-1390. 

Voornoemde Elizabeth wv Jacobus Aven soen droeg over aan mr Wolphardus van 

Ghiessen een b-erfpacht van 11 mud rogge, maat van Oerle, die Johannes gnd 

die Groet zvw Marcelius van Wolfhoven beloofd had met Lichtmis te leveren 

aan Johannes zvw Ghiselbertus Sceijvel, gaande uit een hoeve in Knechsel, 

ter plaatse gnd Wolfhoven, op welke hoeve voornoemde Johannes die Groet als 

hoevenaar woont, met toebehoren, uitgezonderd een beemd, die bij de hoeve 

hoort, in Waderle, welke pacht voornoemde Elizabeth gekocht had van 

voornoemde Johannes zv Ghisbertus Sceijvel. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore hereditariam paccionem undecim modiorum 

siliginis mensure de (dg: ..) Oerle quam Johannes dictus die Groet filius 

quondam Marcelii de Wolfhoven promisit se daturum et soluturum Johanni 

filio (dg: quondam) Ghiselberti Sceijvel hereditarie purificationis ex 

quodam manso sito in parochia de Knechsel ad locum dictum Wolfhoven supra 

quem mansum dictus Johannes die Groet tamquam colonus moratur et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis excepto quodam prato ad 

dictum mansum spectante sito in parochia de Waderle quam paccionem dicta 

Elizabeth erga dictum Johannem filium Ghisberti Sceijvel emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit magistro Wolphardo de Ghiessen 

promittens (dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem deponere 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 02 f. 295. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1390. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1390. 

 

BP 1178 f 295r 01 za 10-09-1390. 

Cristina, dvw Johannes van Alfen bakker en wv Johannes Uleman, en Henricus 

van Best ev Sophia, dv voornoemde Cristina en wijlen Johannes Uleman, 

droegen over aan Albertus die Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit (1) een huis en erf van Willelmus zv Gheldolphus van Lone, 

waarin voornoemde Willelmus woont, in Veijnlone, naast Johannes Storijman, 

(2) geheel het land van voornoemde Willelmus, naast voornoemd huis en erf 

gelegen, welk land 9½ bunder groot is, welke pacht voornoemde wijlen 

Johannes van Alfen gekocht had van voornoemde Willelmus. 

 

Cristina filia quondam Johannis de Alfen pistoris relicta quondam 

Johannis Uleman cum tutore et Henricus de Best maritus et tutor legitimus 

Sophie [sue uxoris] filie (dg: dicti quo) dictorum Cristine et quondam 

Johannis Uleman hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco dandam et solvendam anno quolibet hereditarie in festo beati 

Remigii (dg: et inf) de domo et area Willelmi filii Gheldolphi de Lone in 

qua idem Willelmus moratur sita in parochia de Veijnlone contigue iuxta 

hereditatem Johannis Storijman atque de tota terra dicti Willelmi sita 

iuxta dictam domum et aream quam terram dictus Willelmus novem bonaria et 

dimidium (dg: di) bonarium terre continere dicebat et ex attinentiis (dg: 

dci) suis universis quam paccionem dictus quondam Johannes de Alfen erga 

dictum Willelmum emendo acquisiverat prout in litteris et quam paccionem 

nunc ad se spectare diceban supportaverunt Alberto die Wael ad opus mense 

sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et heredum 

dicti quondam Johannis de Alfen deponere. Testes Scilder et Jorden datum 

sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 295r 02 za 10-09-1390. 

Voornoemde Albertus Wael namens het Geefhuis in Den Bosch beloofde aan 
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voornoemde Cristina een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius te leveren. 

 

Dictus Albertus Wael cum consensu et voluntate provisorum mense sancti 

spiritus in Busco promisit ex parte et nomine eiusdem mense quod dicta 

mensa dabit et exsolvet dicte Cristine vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Cristine et non 

ultra #(dg: urificationis) Remigii# ex omnibus bonis dicte mense et cum 

mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 03 za 10-09-1390. 

(dg: Voornoemde Cristina en Henricus van Best: een b-erfcijns). 

 

(dg: Dicti Cristina cum tutore et Henricus de Best ut supra hereditarium 

censum). 

 

BP 1178 f 295r 04 za 10-09-1390. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.34, 10-09-1390; monete pro tempore 

solucionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Cristina, dvw Johannes van Essche bakker, wv Johannes Uleman, en Henricus 

van Best ev Sophia, dv voornoemde Cristina en wijlen Johannes Uleman, 

droegen over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een 

b-erfcijns van 5 pond geld, te betalen met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit 

(1) een mudzaad roggeland, gnd die Geer, in Berghem, tussen Heilwigis gnd 

Hamelrijs enerzijds en Johannes Bessellen anderzijds, (2) 2 morgen 2 hont 

land, in Berghem, naast Gerardus van den Camp, welke cijns voornoemde 

wijlen Johannes van Essche gekocht had van Katherina wv Johannes die Laet 

van Berchen en haar kinderen Yda, Johannes en Corstantius gnd Steijnsken, 

en welke cijns nu aan verkopers behoort. 

 

Cristina filia quondam Johannis de Essche pistoris (dg: fi) relicta 

quondam Johannis Uleman cum tutore et Henricus de Best maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Sophie sue uxoris filie dictorum Cristine et 

quondam Johannis (dg: de) Uleman hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie in die beati Petri ad cathedram (dg: et in) 

ex (dg: u) maldrata terre siliginee dicte communiter die Gheer sita in 

parochia de Berchen inter hereditatem Heilwigis dicte Hamelrijs ex uno et 

inter hereditatem Johannis Bessellen ex alio atque ex duobus iugeribus et 

duobus hont terre sitis in dicta parochia de (dg: Berchen) Berchen 

contigue iuxta hereditatem Gerardi van den Camp quem censum dictus 

quondam Johannes de Essche erga Katherinam relictam quondam Johannis die 

Laet de Berchen Ydam Johannem et Corstantium dictum Steijnsken liberos 

dicte Katherine emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc 

ad se integraliter spectare dicebant supportaverunt Alberto Wael ad opus 

mense sancti spiritus in Busco (dg: ...) cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem (dg: ex parte) et 

impeticionem ex parte eorum et heredum dicti quondam Johannis de Essche 

deponere. Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 05 za 10-09-1390. 

(dg: H). 

 

BP 1178 f 295r 06 za 10-09-1390. 

Henricus zvw Godefridus gnd Nuwelaet van Hermalen beloofde aan Theodericus 

Matheus soen van Empel een lijfrente van 3 pond geld, op het leven van 

Gertrudis wv voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te betalen, en een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Gertrudis, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Nuwelaet van Hermalen promisit 

super omnia habita et habenda se daturum et soluturum Theoderico (dg: 

filio) Matheus soen de Empel vitalem pensionem (dg: duorum) trium 
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librarum monete anno quolibet ad vitam Gertrudis relicte dicti quondam 

Godefridi et non ultra nativitatis Johannis et atque vitalem pensionem 

unius et dimidii modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Gertrudis et non ultra Remigii et primo termino dicte solucionis a 

Remigio proxime futuro ultra annum ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum dicta Gertrudis mortua fuerit extunc erit totum quitus. 

Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 07 za 10-09-1390. 

Johannes zvw Godefridus gnd Nuwelaet beloofde aan Theodericus Matheus soen 

van Empel een lijfrente van 3 pond geld, op het leven van Gertrudis wv 

voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te betalen, en een lijfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde Gertrudis, met Sint-

Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi dicti Nuwelaet promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Theoderico tantum eodem modo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 08 za 10-09-1390. 

Nijcholaus zv Willelmus van Overacker beloofde aan voornoemde Theodericus 

Matheus soen van Empel een lijfrente van 3 pond geld, op het leven van 

Gertrudis wv voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te betalen, en een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Gertrudis, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius Willelmi (dg: va) de Overacker promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico tantum eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 09 za 10-09-1390. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri beloofde aan voornoemde Theodericus 

Matheus soen van Empel een lijfrente van 3 pond geld, op het leven van 

Gertrudis wv voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te betalen, en een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Gertrudis, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico tantum eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 10 za 10-09-1390. 

Henricus zvw Henricus Berwout beloofde aan voornoemde Theodericus Matheus 

soen van Empel een lijfrente van 3 pond geld, op het leven van Gertrudis wv 

voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te betalen, en een lijfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde Gertrudis, met Sint-

Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Henricus filius (dg: f) quondam Henrici Berwout promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico tantum eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 11 do 22-09-1390. 

Gerardus Nijsscart en Bela dv Willelmus gnd Hoeveman beloofden aan 

voornoemde Theodericus Matheus soen van Empel een lijfrente van 3 pond 

geld, op het leven van Gertrudis wv voornoemde Godefridus, met Sint-Jan te 

betalen, en een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van 

voornoemde Gertrudis, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit al hun 
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goederen. 

 

Solvit. 

(dg: Willelmus dictus Hoeveman) #et Gerardus Nijsscart et Bela filia 

Willelmi dicti (dg: Hoeveken cum tutore) Hoeveman cum tutore# promisit 

#indivisi# super habita et habenda se daturos et soluturos dicto 

Theoderico tantum eodem modo. (dg: testes datum supra) Testes Penu et 

Gerardus datum in crastino Mathei. 

 

BP 1178 f 295r 12 za 10-09-1390. 

Johannes zvw Godefridus Nuwelaet alias gnd van Hermalen beloofde aan zijn 

broer Henricus zvw voornoemde Godefridus een n-erfcijns van 5½ oude groot 

Tournoois of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit het deel, 

behorend aan voornoemde Johannes, in een erfgoed, gnd Schrijvers Hoeve, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde. Ad ius relevii (gewincijns). 

 

Johannes filius quondam Godefridi Nuwelaet (dg: pro) alias dicti de 

Hermalen promisit se daturum et soluturum Henrico suo fratri filio dicti 

quondam Godefridi hereditarium censum quinque #et dimidii# aude groet 

Turonensium seu valorem hereditarie Remigii ex tota parte et jure sibi 

Johanni competentibus in hereditate dicta Scrivers Hoeve sita in parochia 

de Scijnle in loco dicto Eilde ut dicebat et qui census ad omne jus 

relevii de jure erit solvendus. Testes (dg: datum supra) Penu et Jorden 

sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 295r 13 za 10-09-1390. 

Mijchael zv Willelmus van Overacker beloofde aan Henricus zvw Godefridus 

Nuwelaet 5 oude groten tournoois of de waarde n-erfcijns, zoals boven: met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit het deel, behorend aan voornoemde 

Mijchael, in een erfgoed, gnd Schrijvers Hoeve, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde. 

 

Mijchael filius Willelmi de Overacker promisit se daturum et soluturum 

Henrico filio quondam Godefridi Nuwelaet quinque aude groet Turonenses 

eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 14 za 10-09-1390. 

Henricus zvw Henricus Berwout beloofde aan Henricus zvw Godefridus Nuwelaet 

een n-erfcijns van 4 oude groten tournoois of de waarde, op dezelfde 

manier: met Sint-Remigius te betalen, gaande uit het deel, behorend aan 

eerstgenoemde Henricus, in een erfgoed, gnd Schrijvers Hoeve, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Eilde. 

 

Henricus filius quondam Henrici Berwout promisit se daturum et soluturum 

Henrico filio quondam dicti Godefridi Nuwelaet hereditarium censum 

quatuor aude groet Turonensium eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 15 za 10-09-1390. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri beloofde aan Henricus zvw Godefridus 

Nuwelaet een n-erfcijns van 5½ oude groten tournoois of de waarde, op 

dezelfde manier: met Sint-Remigius te betalen, gaande uit het deel, 

behorend aan voornoemde Arnoldus, in een erfgoed, gnd Schrijvers Hoeve, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri promisit se daturum et 

soluturum Henrico filio dicti quondam Godefridi Nuwelaet (dg: q) 

hereditarium censum quinque et dimidii antiquorum grossorum Turonensium 

seu valorem eodem modo (dg: i). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295r 16 do 22-09-1390. 

Bela dv Willelmus gnd Hoveman en Gerardus Nijsscart beloofden aan 
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voornoemde Henricus zvw Godefridus Nuwelaet een n-erfcijns van 6 oude 

groten tournoois  of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

hun deel in een erfgoed, gnd Schrijvers Hoeve, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde. 

 

Bela filia Willelmi dicti (dg: Hoeveken) #Hoveman# cum tutore et Gerardus 

Nijsscart promiserunt se daturos et soluturos dicto Henrico filio quondam 

Godefridi Nuwelaet hereditarium censum sex aude groet Turonensium seu 

valorem hereditarie Remigii ex tota parte ad ipsos spectante in (dg: 

inter) hereditate dicta Scrivers (dg: Ho) Hoeve sita in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde et qui census in omni jure relevii erit 

solvendus. Testes Penu et Gerardus datum in crastino Mathei. 

 

1178 mf9 A 03 f. 295v. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis septembris die decima: zaterdag 10-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis februarii die tercia: vrijdag 03-02-1391. 

 dominica post nativitatis Marie: zondag 11-09-1390. 

 

BP 1178 f 295v 01 za 10-09-1390. 

Leonius zvw Wellinus van Antwerpia bontwerker verkocht aan Franco zvw 

Gerardus gnd Vrancken soen van Orthen de helft36 van een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Mathijas gnd Cleijnael 

enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

naar het ledig erfgoed van Gerardus gnd Wisseleer, te weten de helft naast 

erfgoed van voornoemde Mathias, aan hem verkocht37 door Henricus zv 

Hadewigis gnd van Lijt bontwerker, samen met het recht in de stenen muur 

met ondergrond, gelegen tussen de gebouwen van voornoemde helft en het 

erfgoed van voornoemde wijlen Mathias Cleijnael, nu van Mauricius van 

Boemel, en in de goot, zoals in een brief met een regeling hieromtrent 

staat. 

 

Leonius filius quondam Wellini de Antwerpia pellifex medietatem domus et 

aree site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Mathije dicti 

Cleijnael ex uno et inter antiquum murum oppidi de Busco ex alio tendente 

a communi platea ad vacuam hereditatem ad Gerardum dictum Wisseleer 

spectantem videlicet illam medietatem domus et aree predicte que sita est 

contigue iuxta hereditatem Mathie predicti venditam sibi ab Henrico filio 

Hadewigis dicte de Lijt pellifice prout in litteris simul cum jure sibi 

competente in muro lapideo cum suo fundo sito (dg: in dictam medietatem) 

#inter edificia dicte medietatis# et inter (dg: .) dictam (dg: 

medietatem) hereditatem dicti quondam Mathie Cleijnael nunc ad (dg: ..) 

Mauricium de Boemel spectantem et in guttario ibidem #in omnibus et per 

omnia# prout in litteris super ordinacione #et situatione# huiusmodi muri 

et guttarii confectis continetur (dg: .) vendidit Franconi filio quondam 

Gerardi dicti Vrancken soen de Orthen supportavit cum litteris et (dg: 

jur) et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Penu et Scilder datum sabbato post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 295v 02 za 10-09-1390. 

Egidius van den Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295v 03 za 10-09-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 32 Hollandse gulden of de 

                         
36 Zie → BP 1179 p 042v 01 za 04-02-1391, verkoop van deze helft. 
37 Zie ← BP 1175 f 120v 05 wo 17-05-1368, verkoop van deze helft. 
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waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXII Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295v 04 za 10-09-1390. 

(dg: Destijds had Walramus zvw hr Johannes van Benthem38). 

 

(dg: Notum sit universis quod cum Walramus filius quondam domini Johannis 

de Benthem). 

 

BP 1178 f 295v 05 za 10-09-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Leonius een n-erfcijns van 8 pond 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), gaande uit 

voornoemde helft. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Leonio hereditarium 

censum octo (dg: lip) librarum monete hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex 

dicta medietate et (dg: jure) muri predicti. 

 

BP 1178 f 295v 06 za 10-09-1390. 

En hij kan de cijns geheel, of in delen, terugkopen gedurende 3 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), met 80 Hollandse gulden of de 

waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de 

verstreken tijd. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Egidius van den Doorn en Johannes Bovinc. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo nativitatis Domini 

proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

LXXX Hollant gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis pro rata 

temporis et cum arrestadiis et poterit redimere semel et totum vel pro 

parte ut sibi placuit ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

(dg: Jo) Egidio de Spina Johanne (dg: Bo) Bovinc datum anno nonagesimo 

mensis septembris die (dg: XI) decima hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 295v 07 vr 03-02-1391. 

Voornoemde Franco droeg voornoemd recht van wederkoop over aan Johannes nzv 

Johannes Berwout. Opgesteld in het huis van de notaris in aanwezigheid van 

Nijcholaus uter Hasselt, Petrus van Geffen en Hermannus van Halen. 

 

A. 

Dictus Franco jus redempcionis antedictum supportavit Johanni filio 

naturali Johannis Berwout ut in forma. Acta in domo .... mei in Busco 

presentibus Nijcholao uter Hasselt (dg: H) Petro de Geffen et Hermanno de 

Halen datum anno nonagesimo mensis februarii die tercia hora vesperarum 

pontificis Bonefacii (dg: d) novi anno primo. 

 

BP 1178 f 295v 08 vr 03-02-1391. 

Destijds hadden Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder, Johannes 

Spierinc zvw Walterus Spierinc van Dijnter, Johannes van Woesic, Gerardus 

van Kilsdonc, Willelmus Vos van Dijnter, Alardus zvw Johannes gnd Spijerinc 

van Hezewijc en Henricus Vos van Hezewijc beloofd dat voornoemde Walramus 

tussen de datum van de brief en Maria-Hemelvaart daarop volgend Henricus zv 

Godefridus gnd Nuwelaet zou vesten in 3 bunder beemd van wijlen voornoemde 

hr Johannes, in Schijndel, ter plaatse gnd Hautaert, naast een gemene weg 

enerzijds en wijlen Johannes van Rode gruiter anderzijds, met een eind 

                         
38 Voor afgewerkt contract zie BP 1178 f 295v 08 vr 03-02-1391. 
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strekkend aan de plaats gnd Hekendonk, en alle lasten af te handelen, 

behalve 3 oude groot aan de hertog. Voornoemde Henricus zvw Godefridus 

Nuwelaet droeg thans zijn deel in het voornoemde over aan Henricus Berwout 

zvw Henricus Berwout (voor ½), Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri (voor 

¼) en Mijchael zv Willelmus van Overacker (voor ¼). Drie brieven. 

 

Et triplicitur. 

Notum sit universis quod cum Walramus filius quondam domini Johannis de 

Benthem militis Johannes Spierinc filius quondam Walteri Spierinc de 

Dijnter Johannes de Woesic Gerardus de Kilsdonc Willelmus Vos de Dijnter 

Alardus filius quondam Johannis dicti Spijerinc de Hezewijc et Henricus 

Vos de Hezewijc promisissent indivisi super omnia quod ipse Walramus 

Henricum filium Godefridi dicti Nuwelaet in tribus bonariis prati dicti 

quondam domini Johannis sitia in parochia de Scijnle in loco dicto 

Hautaert contigue iuxta communem plateam ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem quondam Johannis de Rode grumellatoris ex alio tendentibus 

cum uno fine ad locum dictum Hekendonc infra datam litterarum inde 

confectarum et festum assumptionis beate Marie virginis extunc proxime 

futurum heredabunt et firmabunt prout hoc dicto Henrico ratum erit et 

firmum ad habendum et (dg: o) possidendum dicta tria bonaria prati et 

quod idem Walramus promitteret dicto Henrico de dictis tribus bonariis 

prati omnem obligationem in eisdem existentem deponere exceptis tribus 

grossis antiquis domino nostro duci exinde solvendis annuatim prout in 

litteris constitutus igitur coram (dg: coram) scabinis infrascriptis 

dictus Henricus filius quondam Godefridi Nuwelaet (dg: medietatem) totam 

partem et omne jus sibi in premissis competentes quovis modo vigore 

dictarum litterarum et in eisdem contentorum supportavit Henrico Berdonc! 

filio quondam Henrici !Bwerwout et Arnoldo Snoec filio quondam Lamberti 

(dg: fil Witt) Witmeri et (dg: Mijchal) Mijchaeli filio Willelmi de 

Overacker scilicet dicto Henrico Berwout pro una medietate et dicto 

Arnoldo Snoec pro una quarta parte et dicto Mijchaeli pro una quarta 

parte cum litteris (dg: j) et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 295v 09 vr 03-02-1391. 

Johannes zvw Godefridus Nuwelaet van Hermalen, Mijchael zv Willelmus van 

Overacker ev Elizabeth, Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri ev Aleijdis, 

Henricus Berwout zvw Henricus ev Sweneldis, dvw voornoemde Godefridus, 

droegen over aan Henricus zvw voornoemde Godefridus Nuwelaet hun deel in 

alle erfcijnzen, die wijlen voornoemde Godefridus Nuwelaet beurde, gaande 

uit 14 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd 

Schrijvers Hoeve, te weten uit de 14 bunder in voornoemde hoeve gnd 

Schrijvers Hoeve, richting de kerk van Schijndel. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Nuwelaet de Hermalen Mijchael filius 

Willelmi de Overacker maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris Henricus Berwout filius quondam Henrici maritus et 

tutor legitimus Sweneldis sue uxoris filiarum dicti quondam Godefridi 

(dg: super do quatuordecim bonariis terre sitis in parochia de SCijnle in 

loco dicto in Scrivers Hoeve) totam partem et omne jus eis competentes in 

omnibus censibus hereditariis quos dictus quondam Godefridus Nuwelaet 

solvendos habuit annuatim et hereditarie ex quatuordecim bonariis terre 

sitis in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde in loco dicto Scrivers 

Hoeve scilicet (dg: in) #ex# illis XIIII bonariis terre que sita sunt in 

dicto manso (dg: Sci) Scrivers Hoeve versus eccl[esiam?] de Scijnle ut 

dicebant supportaverunt Henrico filio dicti quondam Godefridi Nuwelaet 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 295v 10 zo 11-09-1390. 

Aleijdis dvw Johannes gnd Stripe wv Petrus van Alfen verkocht aan Johannes 

gnd Houft zvw Petrus gnd Houft een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, 

die Johannes van Boert zvw Hermannus gnd Scuijwinc aan voornoemde Aleijdis 

beloofd39 had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Johannes van den Dijk enerzijds en erfgoed van Rodolphus 

van den Grave, met een gemene steeg ertussen, anderzijds, strekkend van de 

gemene straat gnd Huls naar de stadsmuur. Johannes van Beke zvw Philippus 

ev Aleijdis dv eerstgenoemde Aleijdis en wijlen Petrus van Alfen deed 

afstand. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis dicti Stripe relicta quondam Petri de 

Alfen #cum tutore# hereditarium censum quinque librarum et decem 

solidorum monete quem Johannes de Boert filius quondam (dg: Petri de) 

Hermanni dicti Scuijwinc promisit se daturum et soluturum dicte Aleijdi 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: in) de et ex quodam 

domistadio sito in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis 

de Aggere ex uno et inter hereditatem Rodolphi (dg: Rod) van den Grave 

quadam communi stega interiacente ex alio tendente a dicto communi vico 

Huls vocato usque ad murum oppidi de Busco prout in litteris hereditarie 

(dg: su) vendidit Johanni dicto (dg: Hoef Pet) #Houft (dg: filio)# filio 

quondam Petri dicti (dg: Hoe) Houft supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Johannes de Beke filius quondam Philippi maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie primodicti Aleijdis et quondam 

Petri de Alfen super dicto censu et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes Scilder et Jorden datum dominica 

post nativitatis (dg: d) Marie. 

 

BP 1178 f 295v 11 zo 11-09-1390. 

Robbertus van Neijnsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Robbertus de Neijnsel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 04 f. 296. 

 in crastino Petri ad vincula: dinsdag 02-08-1390. 

 Dominica post nativitatis Marie: zondag 11-09-1390. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 12-09-1390. 

 

BP 1178 f 296r 01 zo 11-09-1390. 

Arnoldus gnd Hacke en zijn vrouw Margareta dvw hr Rutgherus van Ouden 

ridder verkochten aan Johannes zv Truda een b-erfcijns van 22 pond geld, 

die aan hen gekomen was na overlijden van Arnoldus Rover zvw Nijcholaus van 

Ouden, uit een b-erfcijns van 111 pond geld, welke cijns van 111 pond 

voornoemde wijlen Arnoldus beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) goederen van wijlen Arnoldus Rover, 

gelegen in Oisterwijk!, gnd Aanschot, gelegen in Son, met de jurisdictie 

die bij deze goederen hoort, (2) een watermolen van voornoemde wijlen 

Arnoldus Rover, aldaar, (3) een erfpacht van 9 mud graan, deels rogge en 

deels gerst, gaande uit (3a) de molen in Kol, in Nuenen, (3b) alle goederen 

van voornoemde wijlen Arnoldus Rover, zoals die goederen aan voornoemde 

wijlen Arnoldus Rover na deling met zijn broer Rutgherus ten deel gevallen 

waren, welke goederen, molen en pacht voornoemde wijlen Arnoldus Rover 

uitgegeven had aan Johannes gnd van Enghelen nzvw hr Arnoldus Rover 

investiet van de kerk van Erp, te weten voor de grondcijnzen, voor 15 pond 

geld aan voornoemde hr Rutgherus uit de goederen gnd Aanschot, voor 16 

                         
39 Zie ← BP 1178 f 282v 05 wo 03-08-1390, uitgifte van de hofstad voor de 

cijns. 
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regalen aan Arnoldus Boest op diens leven gaande uit de goederen gnd 

Aanschot, en voor voornoemde cijns van 111 pond. Er was achterstallige 

rente. 

 

Arnoldus dictus Hacke maritus legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam domini Rutgheri de Ouden militis et dicta Margareta cum eodem 

tamquam cum tutore hereditarium censum XXII librarum monete eis de morte 

quondam Arnoldi Rover filii quondam Nijcholai de Ouden successione 

advolutum de hereditario censu centum librarum et undecim monete quem 

censum centum et undecim librarum dictus quondam Arnoldus solvendum 

habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex bona 

quecumque quondam Arnoldi Rover #sitis in parochia de Oesterwijc# dictis 

communiter Aensscot sitis in parochia de Sonne cum jurisdictione ad dicta 

bona spectante atque ex molendino aquatili ipsius quondam Arnoldi Rover 

ibidem sito cum attinentiis jamdictorum bonorum et molendini aquatilis 

supradicti singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam 

sicco sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis atque ex 

hereditaria paccione novem modiorum (dg: siliginis partim) bladi partim 

siliginis et partim ordei solvenda annuatim de molendino sito in Col in 

parochia de (dg: Din) Nunen necnon ex omnibus et singulis bonis ipsius 

quondam Arnoldi Rover ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis prout dicta bona omnia et 

singula prescripta cum suis atinentiis universis predictis eidem quondam 

Arnoldo Rover (dg: div .) erga Rutgherum suum fratrem cesserunt in partem 

et que bona molendinum cum suis attinentiis et paccionem dictus quondam 

Arnoldus Rover dederat ad hereditarium censum Johanni dicto de Enghelen 

filio naturali domini quondam Arnoldi Rover olim investiti ecclesie de 

Erpe scilicet pro censibus dominorum annuatim exinde solvendis atque pro 

quindecim libris monete dicto domino Rutghero de dictis bonis Aensscot 

vocatis annuatim de jure solvendis necnon pro (dg: sedecim r) sedecim 

regalibus Arnoldo Boest ad suam vitam de dictis bonis Aensscot solvendis 

atque pro dicto censu centum et undecim librarum prout in litteris 

dicebant contineri hereditarie vendiderunt Johanni filio (dg: L) Trude 

supportaverunt cum talibus litteris quas habuerunt mencionem de (dg: 

predicto censu ..) premissis facientibus et cum jure et cum arrestadiis 

promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes Penu et Gerardus 

datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 296r 02 zo 11-09-1390. 

Mathijas van Dordrecht ev Margareta dvw Johannes van Brakel verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Dordrecht tamquam maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Johannis de Brakel prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 296r 03 zo 11-09-1390. 

Wouterus zvw Jacobus Tijt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Arnoldus zvw Johannes gnd Bael van Roesmalen 

met zijn goederen. 

 

Wouterus filius quondam Jacobi Tijt omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Arnoldum filium quondam Johannis dicti Bael de Roesmalen cum 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes Scilder et Jorden datum 

dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 296r 04 zo 11-09-1390. 

Gheerlacus van Zonne zvw Arnoldus Rutghers soen ev Hilla gnd Tielen dochter 

beloofde aan Adam van Mierd, tbv Teilmannus van Zonne, een n-erfcijns van 

16 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een hofstad en 

huizen, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen wijlen Petrus Alarts 

enerzijds en Lodekinus gnd Lodewijchs soen anderzijds. De brief 
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overhandigen aan voornoemde Gheerlacus. 

 

Gheerlacus de Zonne filius quondam Arnoldi Rutghers soen #maritus et 

tutor legitimus Hille dicte Tielen dochter# promisit Ade de Mierd ad opus 

Teilmanni de Zonne quod ipse dabit et exsolvet dicto Tielmanno 

hereditarium censum sedecim librarum monete hereditarie Remigii ex 

domistadio et domibus (dg: s) sitis in (dg: Buscoducis) in parochia de 

Orthen in loco dicto Maelstrem inter hereditatem (dg: Pe) quondam Petri 

Alarts ex uno et inter hereditatem Lodekini dicti Lodewijchs soen ex 

alio. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gheerlaco et non alteri. 

 

BP 1178 f 296r 05 zo 11-09-1390. 

Willelmus zv Willelmus van Broegel hoevenaar van Jacobus van Enghelen 

beloofde aan Jacobus van Oefel 10 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) en 11 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi de Broegel colonus Jacobi de Enghelen promisit 

Jacobo de Oefel (dg: X) X #Hollant# gulden seu valorem ad purificationis 

proxime atque XI Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 296r 06 zo 11-09-1390. 

Theodericus gnd Metten Sijmons Man, Petrus gnd Wellens, Henricus van Kuijc, 

Nicholaus van Heze en Johannes Dobbeleer beloofden aan Willelmus Loijer 65 

mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis (zo 25-12-1390) 

en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391). 

 

Theodericus dictus Metten (dg: Sijmonis Ma) Sijmons Man Petrus dictus 

Wellens Henricus de Kuijc et Nicholaus de Heze et Johannes Dobbeleer 

promiserunt Willelmo Loijer LXV modios siliginis mensure de Busco 

mediatim Domini et mediatim purificationis proxime persolvendos. Testes 

Penu et Jorden datum dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 296r 07 ma 12-09-1390. 

Destijds had Mechtildis wv Jacobus Coptiten gerechtelijk verkregen van 

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

Johannes 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 

van Gestel, (2) het toebehoren van voornoemde helft, (3) huis en erf van 

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

Johannes gnd Brentens enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius gnd 

Aelbrechts soen anderzijds. Thans verkocht voornoemde Mechtildis voornoemde 

helft van de hoeve, welke helft behoorde aan eerstgenoemde Johannes, en 

welke helft zij na rechterlijke deling verkregen had, aan Johannes zvw 

Danijel van Vladeracken. Deze helft was belast met cijnzen aan de hertog en 

Johannes van Dordrecht en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Notum sit universis quod cum Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten 

medietatem (dg: ad) spectantem ad Johannem filium quondam Johannis 

Berwout cuiusdam mansi siti in parochia de Oesterwijc in (dg: q) loco 

dicto et qui mansus fuerat quondam Gerardi dicti Coptiten avi primodicti 

Johannis et de quo manso reliqua medietas spectavit ad Adam de (dg: d) 

Gestel atque attinentias primodicte medietatis dicti mansi universas 

atque domum et aream primodicti Johannis sitam in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Johannis dicti (dg: ..) Brentens ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii dicti Aelbrechts soen ex alio erga Thomam 

filium quondam Willelmi dicti Veren Ghisenrade soen per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dicta Mechtildis cum 
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tutore dictam medietatem cum suis attinentiis dicti (dg: medietatis) 

mansi dicte medietatis que medietas cum suis attinentiis spectabat ad 

primodictum Johannem et prout dicta medietas ibidem sita est et dicte 

Mechtildi mediante hereditaria (dg: pe) divisione prius facta de dicto 

integro manso cum suis attinentiis per (dg: sculte) judicem in Busco ex 

parte (dg: et nomine) dominii et domini nostri ducis cessit in partem 

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

Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken cum (dg: dictis litteris 

et) omnibus litteris et jure #occacione# promittens (dg: cum tutore) 

dicta Mechtildis cum tutore et (dg: Jo) primodictus Johannes filius 

quondam Johannis Berwout indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis censibus domini ducis et 

(dg: du) Johannis de Dordrecht et hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco ex dicta medietate cum suis attinentiis 

solvendis. Testes Spanct et Scilder datum (dg: supra) secunda post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 296r 08 ma 12-09-1390. 

Johannes zv Johannes zvw Johannes Berwout verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis filii quondam Johannis Berwout prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 296r 09 ma 12-09-1390. 

Johannes zvw Johannes Berwout droeg over aan Mechtildis wv Jacobus Coptiten 

17 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroek, naast Herbertus 

Truden soen, belast met dijken, waterlaten en een lijfrente40 van 26 

schelling 4 penning geld op het leven van Aleijdis wv Adam van Ghestel. 

 

Johannes filius quondam Johannis Berwout decem et septem mensuras dictas 

vadem (dg: -e) terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto int 

Voerbroec (dg: inter hereditatem) contigue iuxta hereditatem Herberti 

Truden soen (dg: de) ut dicebat supportavit Mechtildi relicte quondam 

Jacobi Coptiten promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere ex! aggeribus et aqueductibus ad has spectantibus 

et vitali pensione XXVI solidorum et IIII denariorum monete ad vitam 

Aleijdis relicte quondam Ade de Ghestel exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 296r 10 ma 12-09-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Berwout verklaarde dat voornoemde 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten al zijn goederen verkocht, vervreemd en 

uitgegeven heeft, dat voornoemde Mechtildis al het geld daarvan heeft 

belegd in schuldbekentenissen en dergelijken aan eerstgenoemde Johannes en 

dat voornoemde Mechtildis afrekening heeft gegeven. 

 

Dictus Johannes palam recognovit #id esse sue voluntatis# quod dicta 

Mechtildis omnia sua bona et hereditates #in omnibus et per omnia prout 

huiusmodi sunt vendita et alienata# vendidit et alienavit et (dg: quod) 

recognovit quod dicta Mechtildis totam pecuniam quam de premissis 

provenit in debitis et in aliis utilitatibus primodicti Johannis ad 

plenum exposerat et convertit et quod dicta Mechtildis primodicto Johanni 

#legitimum# computum et rationem plenariam (dg: s) et assignationem fecit 

(dg: et promisit) clamans inde quitum et promisit super omnia habita et 

habenda 

 

                         
40 Zie → BP 1179 p 112v 13 za 04-11-1391, vermelding van waarschijnlijk 

dezelfde lijfrente en mogelijk zelfde onderpand. 
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1178 mf9 A 05 f. 296v. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 12-09-1390. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 13-09-1390. 

 

BP 1178 f 296v 01 ma 12-09-1390. 

dictam Mechtildem nec dicta bona ab eadem vendita et alienata nec eorum 

possessores nunquam impetere nec vexare occacione premissorum aut inde 

emergenda nec in judicio nec extra judicium nec alias quovis (dg: ...) 

modo. Testes Spanct et Scilder datum secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 296v 02 ma 12-09-1390. 

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

schepenen, Theodericus Berwout, Arnoldus Berwout, Gerardus van Eijcke, 

Posteel, Arnoldus van Eijndoven zv Hermannus en meer anderen. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Theoderico Berwout 

Arnoldo Berwout Gerardo de Eijcke Posteel Arnoldo de Eijndoven filio 

Hermanni et pluribus aliis. Acta in camera anno nonagesimo mensis 

septembris die XII hora none. 

 

BP 1178 f 296v 03 ma 12-09-1390. 

Henricus Buekentop verkocht aan Gerardus zv Johannes Hals, tbv hem en zijn 

broer Johannes zv voornoemde Johannes Hals 1 morgen land, uit Duizend 

Morgen etc, ter plaatse gnd in de Hoge Vliedert, tussen Ghibo van Best 

enerzijds en voornoemde Johannes Hals zvw Gerardus Hals anderzijds. 

 

Henricus Buekentop unum juger terre ad se spectans #de mille iugeribus 

terre etc# sito in loco in den Hogen (dg: Vliege) Vliedert inter 

hereditatem Ghibonis (dg: ex) de Best et inter hereditatem Johannis Hals 

filii quondam Gerardi Hals ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est 

vendidit Gerardo filio dicti Johannis Hals ad opus sui Johannis sui 

fratris filii dicti Johannis Hals promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 296v 04 ma 12-09-1390. 

Ghibo van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 296v 05 di 13-09-1390. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus en Arnoldus 

Hackenem verkochten aan Lambertus zvw Willelmus van Lijeshout van Eijndoven 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391), gaande uit 

goederen gnd het Goed ten Hoeve, in Son, ter plaatse gnd Aanschot, reeds 

belast met een b-erfcijns van 44 pond geld aan Reijnerus Loden, waarbij, 

naast voornoemde goederen, óók onderpand zijn: goederen gnd ter Borch, in 

Oisterwijk, met de molen behorend bij de goederen ter Borch, en andere 

goederen van wijlen Arnoldus Rover van Ouden. Voornoemde broers, Arnoldus 

Roveri, Gheerlacus en Arnoldus van Hackenem beloofden dat hun broer 

Theodericus, zv voornoemde Wellinus Roveri, met deze verkoop zal instemmen. 

 

Wellinus Roveri Arnoldus Rover (dg: ?Wellinus) Gheerlacus et Arnoldus 

Hackenem eius liberi hereditarie vendiderunt Lamberto filio quondam 

Willelmi de Lijeshout de Eijndoven hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino purificationis #proxime futuro# et in Busco ex bonis dictis (dg: 

tGoet) tGoet ten Hoeve sitis in parochia de Zonne ad locum dictum Aenscot 

et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque sitis 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere excepto hereditario censu XLIIII librarum monete 

(dg: ex) Reijnero Loden ex dictis bonis cum suis attinentiis et ex bonis 

dictis ter Borch #sitis in parochia de Oesterwijc# (dg: cum) molendino ad 

eadem bona ter Borch vocata spectante (dg: sit) et ex attinentiis 

eorundem et ex aliis bonis quondam Arnoldi Rover de Ouden (dg: ex) prius 

solvendo et sufficientem facere (dg: et quod ipsi Tho) promiserunt 

insuper dicti Arnoldus Roveri Gheerlacus et Arnoldus de Hackenem fratres 

super habita et habenda (dg: sufficientem f) quod ipsi Theodericum filium 

dicti Wellini Roveri dicte vendicioni facient consentire et warandiam et 

#facere# sufficientem promittere ratam servare ?supra bona sua omnia 

habita et habenda. Testes Scilder et Jorden datum tercia post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 296v 06 di 13-09-1390. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan voornoemde Arnoldus Rover en 

Arnoldus van Hackenem, tbv hen en hun broer Theodericus, dat voornoemde 

Gheerlacus bij de deling van de goederen die hun moeder Heijlwigis resp. 

hun voornoemde vader Wellinus zal nalaten, zal inbrengen een erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, en 60 oude schilden. De brief overhandigen aan 

Arnoldus Roveri. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super omnia dictis Arnoldo 

Rover Arnoldo de Hackenem ad opus eorum et ad opus Theoderici eorum 

fratris quod ipse Gheerlacus #seu sui heredes# ad divisionem faciendam de 

bonis que (dg: di) Heijlwigis eorum mater in sua morte post se relinquet 

et que dictus Wellinus eorum pater in sua morte post se relinquet venire 

voluerit et ea condividere quod extunc dictus Gheerlacus #seu sui 

heredes# ad huiusmodi divisionem (dg: ...) importabit hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco et LX aude scilde 

antequam (dg: ad di) ipse Gheerlacus seu sui heredes ad huiusmodi 

divisionem venire poterint et ea condividere. Testes datum supra. 

Traditur Arnoldo Roveri. 

 

BP 1178 f 296v 07 di 13-09-1390. 

Arnoldus van Beke nz etc schonk aan zijn schoonzoon Johannes Vrient en 

diens vrouw Katherina ndv voornoemde Arnoldus een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel in de 

windmolen in Schijndel en ¼ deel van 2 watermolens gnd te Steen, in 

Berlicum. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

ex quarta parte ad dictum Ardoldum spectante in molendino venti 

consistente in Scijnle et ex quarta parte duorum molendinorum 

#aquatilium# dictorum te Steen cum eorum attinentiis sitorum in parochia 

de Berlikem ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Vrient suo genero 

cum Katherina eius uxore filia naturali dicti Arnoldi nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens warandiam. Testes Spanct et Scilder datum 

tercia post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 296v 08 di 13-09-1390. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat voornoemde Arnoldus van Beke alle 

goederen aan hem gegeven heeft, die voornoemde Arnoldus hem beloofd had. 

 

Dictus Johannes recognovit sibi Arnoldum de Beke predictum plenarie 

persolvisse omnia bona que dictus Arnoldus dicto Johanni nomine dotis 

(dg: promis) promiserat ut dicebat clamans inde quitum salva sibi dicta 

paccione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 296v 09 di 13-09-1390. 

Johannes Gherijs beloofde aan Theodericus zv Cristianus van den Hoevel 107 
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Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Gherijs promisit Theoderico filio Cristiani van den Hoevel C et 

septem Gelre gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 296v 10 di 13-09-1390. 

Gerardus van Amerzoijen zv Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewichs soen van 

Kessel droeg over aan mr Wolphardus van Ghiessen 3½ morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd die Grote Kamp, tussen erfgoed gnd die Grote Geer van 

wijlen Johannes gnd Luweken enerzijds en erfg vw Godescalcus van der Sporct 

anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw voornoemde Johannes Luweken. 

Voornoemde Gerardus, zijn vader Albertus et Ludovicus zvw Ludovicus van 

Kessel beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken, sloten, 

sluizen en waterlaten. 

 

Gerardus de Amerzoijen filius Alberti filii quondam Arnoldi dicti 

Lodewichs soen de Kessel tria et dimidium jugera terre sita in parochia 

de Empel in loco dicto die Groten Camp inter hereditatem dictam die 

Groten Gheer quondam Johannis dicti Luweken ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Godescalci van der Sporct ex alio in omni ea quantitate 

qua dicta tria et dimidium jugera terre ibidem sunt sita vendita sibi a 

Gerardo filio dicti quondam Johannis Luweken prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Wolphardo de Ghiessen simul cum litteris 

et jure promittens ratam servare et promiserunt et cum eo Albertus eius 

pater et (dg: Lo) Ludovicus filius quondam Ludovici de Kessel super omnia 

obligationem in predictis #deponere# tribus et dimidio jugeribus 

existentem exceptis zegedijke fossatis slusis et aquductibus infra terram 

sitis ad premissa (dg: existen) spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 296v 11 di 13-09-1390. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewichs soen van Kessel en zijn zoon Gerardus 

verkochten aan voornoemde mr Wolphardus van Ghiessen 1 hont 25 roeden land, 

in Empel, in een kamp gnd de Grote Kamp, tussen erfgoed gnd de Grote Geer 

enerzijds en erfg vw Godescalcus van der Sporct anderzijds. Voornoemde 

Albertus en Gerardus, en Ludovicus zvw Ludovicus van Kessel beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken, sloten, sluizen en 

waterlaten. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewichs soen de Kessel Gerardus 

eius filius unum hont et viginti quinque virgatas terre sitas in parochia 

de Empel in campo dicto den Groeten Camp inter hereditatem dictam den 

Groten Gheer ex uno et inter hereditatem heredum quondam Godescalci van 

der Sporct ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto magistro 

Wolphardo promittentes et cum eo Ludovicus filius quondam Ludovici de 

Kessel indivisi warandiam obligationem deponere exceptis zegedike 

fossatis slusis et aqueductibus infra terram sitis ad ea spectantibus. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 296v 12 di 13-09-1390. 

Johannes van Brolijo verkocht aan voornoemde mr Wolphardus van Ghiessen een 

n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), 

gaande uit een hoeve, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

reeds belast met een b-erfpacht van 3 mud rogge en een b-erfcijns van 4 

pond geld. 

 

Johannes de Brolijo hereditarie vendidit magistro Wolphardo predicto 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo Johannis proxime ex manso sito 

in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert et ex eius 
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attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione trium modiorum siliginis et 

hereditario censu quatuor librarum monete prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 296v 13 di 13-09-1390. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewichs soen van Kessel en zijn zoon Gerardus 

verkochten aan Ludovicus zvw Ludovicus van Kessel een erfgoed, gnd 

Viergemeinten, in Maren, ter plaatse gnd Maarse Wert, tussen Goessuinus 

Lodewichs soen enerzijds en voornoemde Albertus anderzijds, met houtwas en 

aanwas of afval en ander toebehoren. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewichs soen de Kessel et Gerardus eius 

filius hereditatem dictam Vierghemeijnten sitam in parochia de Maren in 

loco dicto (dg: .eb) Maersche Wert inter hereditatem Goessuini (dg: Lode) 

Lodewichs soen ex uno et hereditatem dicti Alberti ex alio cum 

lignicrescencia cum augmentatione et diminutione dictis aenwas ende affal 

et ceteris eius attinentiis quocumque locorum sitis ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ludovico filio quondam Ludovici de Kessel 

promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf9 A 06 f. 297. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1390. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 13-09-1390. 

 

BP 1178 f 297r 01 vr 29-07-1390. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle, voor zich en voor Tielmannus en Hilla, 

kvw voornoemde Johannes, Johannes zvw voornoemde Johannes van Scijnle, 

Gerardus Top ev Heijlwigis en Petrus Zerijs ev Aleijdis, dvw voornoemde 

Johannes van Scijnle, maakten een erfdeling van goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde wijlen Johannes van Scijnle. 

Voornoemde Gerardus Top kreeg (1) een kamer met ondergrond, uit 3 kamers 

met ondergrond van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Henricus Kersmaker enerzijds en erfgoed van Ghibo Kesselman de jongere 

anderzijds, te weten de kamer richting de Hinthamerstraat, (2) 5 lopen 

roggeland gnd die Scoelen, in Schijndel, ter plaatse gnd Scoelen, (3) een 

b-erfpacht van 1 zester raapzaad, Bossche maat, die Hermannus Trucinodoer 

gekocht had van Johannes van Rielant van Scijnle, (4) 1 lopen roggeland, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan de Grote Put, (5) een stuk land in 

Schijndel, naast Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle. Voornoemde Hermannus 

beloofde dat voornoemde Tielmannus en Hilla, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand zullen doen. 

 

Hermannus filius quondam Johannis de Scijnle pro se et #pro# Tielmanno et 

Hilla liberis dicti quondam Johannis Johannes (dg: Aleijdis) filius dicti 

quondam !de Scijnle G[erardus Top] maritus et tutor legitimus Heijlwigis 

sue uxoris et Petrus Zerijs maritus et tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Johannis de Scijnle palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis eis de morte 

dicti quondam Johannis de Scijnle successione advolutis ut dicebant 

mediante qua divisione (dg: domus et area cum suis attinentiis dicti 

quondam Johannis sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Tielmanni Henrici Hadewigen ex uno et inter quendam viculum ibidem 

tendentem ex alio) item quadam camera cum suo fundo (dg: sita in Busco in 

in vico tendente a vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch inter 

hereditatem Petri Zerijs) de tribus cameris cum suis fundis dicti quondam 

Johannis sitis in Busco in vico (dg: ecclesie) tendente a vico (dg: 

ecclesie) #Hijnthamensi# versus Wijnmolenberch inter hereditatem (dg: J) 

Henrici Kersmaker ex uno et inter hereditatem Ghibonis Kesselman junioris 
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ex alio scilicet illa camera cum suo fundo que sita est versus dictum 

vicum Hijnthamensem item (dg: pecia terre d) quinque lopinate terre 

#siliginee# dicte die Scoelen sita in parochia de Scijnle in loco dicto 

Scoelen prout ibidem site item hereditaria paccio unius sextarii seminis 

raparum mensure de Busco quam Hermannus Trucinodoer erga Johannem de 

Rielant de Scijnle emendo acquisiverat #prout# in litteris item una 

lopinata terre siliginee sita in parochia de Scijnle ad locum dictum aen 

den Groten Put item particula terre sita in parochia de Scijnle ?contigue 

iuxta hereditatem Arnoldi filii naturalis domini quondam Leonii de 

Scijnle ut dicebant (dg: dictis Hermanno et) #dicto# Gerardo Top 

cesserunt in partem super quibus etc promittentes (dg: cum) ratam servare 

et dampna equaliter portabunt #dictus Hermannus# promisit insuper omnia 

#habita et habenda# quod ipse dictos Tielmannum et Hillam adhuc impuberes 

existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint super (dg: medietate 

que) #premissis# dicto Gerardo Top cessis in partem (dg: in par) de 

premissis ad opus eiusdem Gerardi faciet renunciare et perpetue eos tales 

habebit quod non presument se jus in dicta medietate habere. Testes Penu 

et Spanct datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 297r 02 vr 29-07-1390. 

Voornoemde Hermannus zvw Johannes van Scijnle kreeg (1) een huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes van Scijnle, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Henricus Hadewigen enerzijds en een gemeen straatje 

anderzijds, met de lasten, (2) 1 lopen land in Schijndel, naast Henricus 

van den Waude enerzijds en wijlen Lambertus van Gherwen. 

 

Et mediante qua divisione domus et area cum suis attinentiis dicti 

quondam Johannis de Scijnle sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Henrici Hadewigen ex uno et inter communem viculum ibidem 

tendentem ex alio #cum suis oneribus# ut dicebant dicto Hermanno cessit 

in partem ut alii etc promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt excepta impeticione dictorum Tielmanni et Hille. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 297r 03 vr 29-07-1390. 

Et una lopinata terre sita in parochia de Scijnle iuxta Henrici van den 

Waude (dg: et inter) ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti de 

Gherwen. 

 

BP 1178 f 297r 04 vr 29-07-1390. 

Voornoemde Hermannus zvw Johannes van Scijnle beloofde aan voornoemde 

Gerardus Top 100 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit dicto Gerardo Top centum Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 297r 05 vr 29-07-1390. 

Voornoemde Tielmannus en Hilla, kvw Johannes van Scijnle, kregen (1) een 

kamer met ondergrond uit voornoemde drie kamers, te weten de kamer richting 

Windmolenberg, (2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, die mr Arnoldus 

zvw mr Walterus Culsniders betaalt, (3) een b-erfcijns van 40 schelling, 

die Theodericus die Luker betaalt, (4) een b-erfcijns van 5 pond, die 

Johannes die Wit betaalt, (5) een b-erfcijns van 30 schelling, die Johannes 

Rielant betaalt, (6) 1 zester roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd op 

de Tolakker, (7) 4 lopen roggeland in Schijndel, achter de schuur van 

Johannes van Houthem, (8) 2 lopen rogeland gnd Bertraden Akker, in 

Schijndel, (9) 1 bunder land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, 

naast Willelmus van Overacker, (10) een b-erfpacht van 3 zester rogge die 
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Hadewigis van der Spanct moet leveren. 

 

Et mediante una camera cum suis dictarum trium camerarum cum suis fundis 

scilicet illa camera que sita #est# versus Wijnmolenberch et hereditarius 

census X solidorum monete quem magister Arnoldus filius quondam magistri 

Walteri Culsniders solvere tenetur item hereditarius census XL solidorum 

quem Theodericus die Luker item hereditarius census quinque librarum quem 

Johannes die Wit item hereditarius census XXX solidorum quem Johannes 

Rielant (dg: item) solvere tenetur item una sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Scijnle ad locum dictum op den Tolacker item quatuor 

lopinate terre siliginee site in parochia de Scijnle retro horreum 

Johannis de Houthem item due lopinate terre siliginee dicte (dg: Ve) 

Bertraden Acker #site in parochia de Scijnle# item unum bonarium terre 

(dg: #cum s# situm) cum suis attinentiis situm in parochia de Scijnle 

(dg: si) ad locum dictum Lutteleijnde contigue juxta hereditatem Willelmi 

de Overacker #prout ibidem site sunt# item hereditaria paccio trium 

sextariorum siliginis quam Hadewigis van der Spanct solvere tenetur 

dictis Tielmanno et Hille cesserunt in partem super quibus promittentes 

ratam servare (dg: d) et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 297r 06 vr 29-07-1390. 

Voornoemde Johannes zvw voornoemde Johannes van Scijnle en Petrus Zerijs 

kregen (1) een kamer met ondergrond, uit voornoemde 3 kamers, te weten de 

kamer in het midden, (2) een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling die 

Johannes van der Weteringen betaalt, (3) een b-erfcijns van 3 pond die 

Willelmus van den Dijc betaalt, (4) een b-erfcijns van 35 schelling, 

waarvan Henricus Kersmaker 15 schelling betaalt, Ghibo Kesselman 15 

schelling en kvw Johannes Kersmaker 5 schelling, (5) een b-erfpacht van 11 

zester rogge, gaande uit een erfgoed in Herpen, ter plaatse gnd Beliën Ven, 

(6) een b-erfpacht van 2 zester rogge, gaande uit een erfgoed in 

Nistelrode, (7) 1 zester land gnd dat Lookt, in Schijndel, (8) 2 stukjes 

beemd in Schijndel, ter plaatse gnd die Hardbeemden, (9) 5 lopen roggeland 

gnd die Cijngel, in Schijndel, (10) 3 lopen land gnd die Kloot, in 

Schijndel, naast erfgoed van een zekere Denken. Eerstgenoemde Hermannus 

beloofde dat voornoemde Tielmannus en Hilla, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand zullen doen. 

 

Et mediante qua divisione una camera cum suo fundo de (dg: di) 

supradictis tribus cameris cum suis fundis scilicet illa camera que sita 

est in medio dictarum (dg: ...) trium camerarum item hereditarius census 

(dg: ..) quinque librarum et (dg: sex) decem solidorum quem Johannes van 

der Weteringen item hereditarius census trium (dg: lb) librarum quem 

Willelmus van den Dijc item hereditarius census XXXV solidorum de quo 

Henricus Kersmaker XV solidos Ghibo Kesselman XV solidos et liberi 

quondam Johannis Kersmaker quinque solidos annuatim solvere tenentur item 

hereditaria paccio XI sextariorum siliginis solvenda ex hereditate sita 

in parochia de Herpen in loco dicto Belijen Venne item hereditaria paccio 

duorum sextariorum siliginis solvenda ex hereditate sita in (dg: Nij) 

parochia de Nijsterle item una sextariata terre dicta dat Loect sita in 

parochia de Scijnle item due particule prati site in parochia de Scijnle 

in loco dicto die Hardbeemde item quinque lopinate terre siliginee (dg: 

..) dicte die (dg: Cijnghel) Cijnghel site in parochia de Scijnle item 

(dg: pe) tres lopinate terre dicte die Cloet site in dicta parochia de 

Scijnle iuxta hereditatem cuiusdam dicti Denken prout huiusmodi 

hereditates ibidem site sunt dictis Johanni filio dicti quondam Johannis 

de Scijnle et Petro cesserunt in partem promittentes ratam servare et 

dampna equaliter portabunt promisit super omnia primodictus Hermannus 

(dg: s) quod ipse dictos Tielmannum et Hillam quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint ad opus dictorum Johannis et Petri faciet 

renunciare (dg: et s). Testes datum supra. 
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BP 1178 f 297r 07 vr 29-07-1390. 

Eerstgenoemde Hermannus beloofde aan zijn broer voornoemde Johannes, 

Gerardus en Petrus, dat voornoemde Tielmannus en Hilla nimmer rechten 

zullen doen gelden op eiken hout dat staat in Schijndel, op erfgoed van 

voornoemde wijlen Johannes van Scijnle, welk hout Henricus van Goiderheijle 

verworven had van voornoemde broers Hermannus en Johannes, en Gerardus en 

Petrus. 

 

Primodictus Hermannus super omnia dictis Johanni #suo fratri# Gerardo et 

Petro quod ipse dictos Tielmannum et Hillam perpetue tales habebit quod 

nunquam presument jus habere in lignis quercinis que stabant in Scijnle 

supra hereditatem dicti quondam Johannis de Scijnle et que ligna (dg: 

Hern) Henricus de Goiderheijle erga dictos Hermannum Johannem fratres 

Gerardum et Petrum acquisiverat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 297r 08 di 13-09-1390. 

Arnoldus Meester zvw mr Wolterus verkocht aan Theodericus zv Johannes 

molenaar een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis (zo 25-12-

1390), gaande uit een huis en erf, over de Baseldonkse Brug, tussen het 

water enerzijds en erfgoed vn Franco zv Johannes gnd Vrancken soen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond 

voornoemd geld. 

 

Arnoldus Meester filius quondam magistri Wolteri hereditarie vendidit 

Theoderico filio Johannis multoris hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo nativitatis Domini ex domo et area sita ultra pontem dictum die 

Baseldoncsche Bruggen inter aquam ibidem ex uno et hereditatem Franconis 

filii Iohannis dicti Vrancken soen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis et 

hereditario censu quinque librarum dicte monete prius solvendis. Testes 

Spanct et Scilder datum 3a post nativitatis Marie. 

 

1178 mf9 A 07 f. 297v. 

 in die exaltationis sancte crucis: woensdag 14-09-1390. 

 in crastino exaltationis sancte crucis: donderdag 15-09-1390. 

 

BP 1178 f 297v 01 wo 14-09-1390. 

Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

20 schelling, die Albertus nzvw Henricus zvw Albertus van Bucstel met Sint-

Jan aan hem moet betalen. 

 

Johannes de Globo hereditarium censum XX solidorum quem Albertus filius 

naturalis quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstel sibi solvere 

tenetur hereditarie in festo nativitatis Johannis ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes Scilder et Jorden datum in die exaltationis sancte 

crucis. 

 

BP 1178 f 297v 02 wo 14-09-1390. 

Voornoemde Johannes van de Kloot maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus zvw Martinus zvw Arnoldus gnd Govijen 

soen met goederen van voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Johannes calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

Arnoldum filium quondam Martini filii quondam Arnoldi dicti Govijen soen 

ut dicebat (dg: int) cum bonis dicti Arnoldi ut dicebat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 297v 03 ±wo 14-09-1390. 

Petrus gnd Jans soen van Helmont, Arnoldus nzvw Godefridus van Bruheze, 
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Henricus van der Doeseldonc, Johannes van Weert en Godefridus zvw Hubertus 

van Lieshout beloofden aan Rutgherus van Erpe, tbv hem, de abt van 

Floreffiensis en hr Nicholaus van ?Blohamij meester van Postel, 12 pond 

specerijen, voor 1/3 deel peper, voor 1/3 deel kaneel, en voor 1/3 deel 

gember, en 60 pond was met Sint-Remigius (za 01-10-1390), en 124 gulden 

pieter en 1 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus 

aanstaande (ma 01-05-1391) te leveren. 

 

Petrus dictus Jans soen de Helmont Arnoldus filius naturalis quondam 

Godefridi de Bruheze Henricus van der Doeseldonc Johannes de Weert et 

Godefridus filius quondam Huberti de Lieshout promiserunt Rutghero de 

Erpe ad opus sui et ad opus (dg: m abbat) reverendi patris et domini 

domini abbatis Floreffiensis atque ad opus (dg: Nich) domini Nicholai de 

Bloham[ij?] magistri de Postula vel ad opus alterius eorundem (dg: c) 

duodecim libras specierum pro una tercias parte piperis pro altera tercia 

parte cijnamomi et pro tercia parte gingiboris atque sexaginta libras 

chere ad Remigii (dg proxime pers) insuper C et XXIIII gulden peter vel 

#et unum Brabant dobbel# valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 297v 04 ±wo 14-09-1390. 

Voornoemde Petrus gnd Jans soen van Helmont, Arnoldus nzvw Godefridus van 

Bruheze, Henricus van der Doeseldonc, Johannes van Weert en Godefridus zvw 

Hubertus van Lieshout beloofden aan Rutgherus van Erpe, tbv hem, de abt van 

Floreffiensis en hr Nicholaus van ?Blohamij meester van Postel, 12 pond 

specerijen, voor 1/3 deel peper, voor 1/3 deel kaneel, en voor 1/3 deel 

gember, en 60 pond was met Sint-Remigius over een jaar (zo 01-10-1391), en 

124 gulden pieter en 1 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Philippus-en-

Jacobus over een jaar (wo 01-05-1392) te leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Rutghero ut supra XII libras specierum 

ut supra et sexaginta libras chere a Remigii proxime ultra annum insuper 

C et XXIIII gulden peter et unum Brabant dobbel vel valorem a Philippi et 

Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. 

 

BP 1178 f 297v 05 ±wo 14-09-1390. 

Voornoemde Petrus gnd Jans soen van Helmont, Arnoldus nzvw Godefridus van 

Bruheze, Henricus van der Doeseldonc, Johannes van Weert en Godefridus zvw 

Hubertus van Lieshout beloofden aan Rutgherus van Erpe, tbv hem, de abt van 

Floreffiensis en hr Nicholaus van ?Blohamij meester van Postel, 12 pond 

specerijen, voor 1/3 deel peper, voor 1/3 deel kaneel, en voor 1/3 deel 

gember, en 60 pond was met Sint-Remigius over 2 jaar (di 01-10-1392), en 

124 gulden pieter en 1 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Philippus-en-

Jacobus over 2 jaar (do 01-05-1393) te leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt ut supra tantum specierum et chere a Remigii 

proxime ultra duos annos et C et XXIIII peter et unum Brabant dobbel (dg: 

..) vel valorem a Philippi et Jacobi proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum ?supra. 

 

BP 1178 f 297v 06 ±wo 14-09-1390. 

Voornoemde Petrus gnd Jans soen van Helmont, Arnoldus nzvw Godefridus van 

Bruheze, Henricus van der Doeseldonc, Johannes van Weert en Godefridus zvw 

Hubertus van Lieshout beloofden aan Rutgherus van Erpe, tbv hem, de abt van 

Floreffiensis en hr Nicholaus van ?Blohamij meester van Postel, 12 pond 

specerijen, voor 1/3 deel peper, voor 1/3 deel kaneel, en voor 1/3 deel 

gember, en 60 pond was met Sint-Remigius over 3 jaar (wo 01-10-1393), en 

124 gulden pieter en 1 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Philippus-en-

Jacobus over 3 jaar (vr 01-05-1393) te leveren. 
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Dicti debitores promiserunt ut supra XII libras specierum ut supra et LX 

libras cere a Remigii proxime ultra tres annos et centum et XXIIII gulden 

peter et unum Brabant dobbel vel valorem a Philippi et Jacobi ultra tres 

annos persolvendos. 

 

BP 1178 f 297v 07 ±wo 14-09-1390. 

Voornoemde Petrus gnd Jans soen van Helmont, Arnoldus nzvw Godefridus van 

Bruheze, Henricus van der Doeseldonc, Johannes van Weert en Godefridus zvw 

Hubertus van Lieshout beloofden aan Rutgherus van Erpe, tbv hem, de abt van 

Floreffiensis en hr Nicholaus van ?Blohamij meester van Postel, 12 pond 

specerijen, voor 1/3 deel peper, voor 1/3 deel kaneel, en voor 1/3 deel 

gember, en 60 pond was met Sint-Remigius over 4 jaar (do 01-10-1394) te 

leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt ut supra XII libras specierum LX libras chere 

a Remigii proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos. 

 

BP 1178 f 297v 08 wo 14-09-1390. 

Matheus zvw Matheus snijder van Nuwelant droeg over aan Elisabeth dvw 

Zegerus de Scrijeven (1) 5½ vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd de 

Achterste Ert, tussen erfgoed van vrouwe Aleidis van Dongrode enerzijds en 

Andreas Hoppenbrouwer anderzijds, (2) 10½ vadem, in Kessel, tussen 

Rutgherus zv Ego enerzijds en Ghibekinus van Kuijc anderzijds, (3) 3 vadem 

aldaar, ter plaatse gnd op Wilten?, beiderzijds tussen een zekere Zwercken 

op Wiken, (4) 9 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd die Beemden, naast 

Herbertus Truden soen enerzijds. Beide brieven overhandigen aan Margareta 

van Mameren. 

 

{met haal verbonden naar BP 1178 f 297v 09:} Dentur ambe littere 

Margarete de Mameren. 

Matheus filius quondam Mathei sartoris de Nuwelant quinque #et dimidiam# 

(dg: v) mensuras terre dictas vadem sitas in parochia de Kessel in loco 

dicto den Eftersten Ert inter hereditatem domine Aleidis de Dongrode ex 

uno et inter hereditatem (dg: quond) Andree Hoppenbrouwer ex alio item 

decem et dimidiam vadem sitas in dicta parochia inter hereditatem 

Rutgheri filii Egonis ex uno et inter hereditatem Ghibekini de Kuijc ex 

alio item tres vadem sitas ibidem #in loco dicto op Wilten?# inter 

hereditatem cuiusdam dicti Zwercken {in margine sinistra:} #op Wiken# ex 

utroque latere item novem vadem terre sitas in dicta parchia ad locum 

dictum die Beemden inter hereditatem (dg: Hermanni van den Soen ex) 

Herberti Truden soen ex !uno ut dicebat hereditarie supportavit Elisabeth 

filie quondam Zegeri de Scrijeven (dg: alias) dicti (dg: de Hees) 

promittens ratam servare. Testes Gerardus et Jorden datum in die 

exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1178 f 297v 09 do 15-09-1390. 

Voornoemde Elisabeth dvw Zegerus de Scrijeven droeg voornoemde erfgoederen 

over aan eerstgenoemde Matheus zvw Matheus snijder van Nuwelant, tbv hem en 

Metta sv voornoemde Matheus, voor de duur van hun leven. De langstlevende 

zal geheel de goederen bezitten. Nadat beiden zijn overleden, gaan de 

goederen naar nkv voornoemde Elizabeth, verwekt door hr Johannes Mameren. 

 

Dicta Elisabeth cum suo tutore dictas hereditates legitime supportavit 

primodicto Matheo ad opus sui et ad opus Mette sororis dicti Mathei ab 

eisdem ad vitam ipsorum amborum et non ultra possidendas promittens cum 

tutore ratam servare et alter eorum diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint extunc dicte hereditates ad (dg: 

dictam Elisabeth revertentur Johannem) pueros naturales ab ipsa et a 

domino Johanne Mameren genitos et generandos et ad neminem alium 

revertentur. Testes Scilder et Jorden datum in crastino exaltationis 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

97 

sancte crucis. 

 

BP 1178 f 297v 10 do 15-09-1390. 

Hr Rodolphus kanunnik van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik en zijn 

broer Johannes, kvw Gerardus gnd Vosse, gaven uit aan Henricus die Loijer 

een erfgoed in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Nerinc enerzijds en een weg van voornoemde hr Rodolphus en Johannes, die 

tussen de stenen wand van Gerardus zvw voornoemde Gerardus Vosse en 

eerstgenoemd erfgoed 9 1/3 voet breed is, anderzijds, welk erfgoed reikt 

vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan een stenen muur of wand van 

nieuwe gebouwen van voornoemde hr Rodolphus en Johannes, 1½ voet naast deze 

muur of wand uitgezonderd; de uitgifte geschiedde voor 11 oude groten 

tournoois en voor een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

De gebouwen van Henricus Loijer mogen geen deuren, vensters of openingen 

hebben, richting voornoemde weg, tenzij goed getralied, zodat niemand zijn 

hoofd erdoor kan steken; nooit mag erdoor iets op de weg worden gegooid. 

De broers hr Rodolphus en Johannes mogen op voornoemde weg, aan beide 

einden ervan over een lengte van 10 voet, de hoogte in bouwen op 

eerstgenoemd erfgoed, en hun gebouwen verankeren aan gebouwen die op 

voornoemd erfgoed worden gebouwd; hun gebouwen zullen afwateren naar hun 

eigen erfgoed. 

Voornoemde broers mogen aan de gebouwen, die op het voornoemde erfgoed 

worden gebouwd, een deur of poort hangen, naast de Vughterstraat. 

 

Dominus Rodolphus dominus canonicus ecclesie sancti [Bartho]lomei 

Leodiensis Johannes eius frater liberi quondam Gerardi dicti Vosse 

quandam hereditatem sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

(dg: Henrici) #Johannis# Nerinc ex uno et inter quandam viam dicti domini 

Rodolphi et Johannis fratrum que via continet ubique inter (dg: mu) 

parietem lapideum Gerardi filii quondam Gerardi Vosse predicti et inter 

(dg: dictam) primodictam #hereditatem# novem pedatas et unam terciam 

partem unius pedate in latitudine ex alio (dg: in) et que hereditas 

primodicta tendit a dicto vico Vuchtensi retrorsum usque ad murum 

lapideum seu parietem novorum edificiorum dictorum domini Rodolphi et 

Johannis fratrum ibidem minus tamen ubique juxta murum seu parietem 

dictorum novorum edificiorum una et dimidia pedatis dederunt ad 

hereditarium censum Henrico die Loijer ab eodem hereditarie possidendam 

pro XI grossis Turonensibus antiquis atque pro hereditario censu sex 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere (dg: item) et alter repromisit additis condicionibus sequentibus 

quod (dg: dictus) #edificia dicti# Henrici Loijer non habebunt #januas# 

fenestras neque foramina versus dictam viam nisi huiusmodi fenestre 

#januas# et foramina ?fuerint bene #et tam stricte# cancellate (dg: et 

tam stricte) sic quod nemo poterit suum caput per huiusmodi cancellas 

transponere vel transfigere et quod per huiusmodi fenestras #janua# et 

foramina nunquam pericietur nec effundetur aliquid supra dictam viam et 

quod dicti dominus Rodolphus et Johannes fratres poterint semper supra 

dictam viam (dg: #sursum# v eficare) edificare scilicet in utroque fine 

eiusdem vie (dg: iuxta) #sursum# ad longitudinem X pedatarum #supra 

primodictam hereditatem# et huiusmodi edificia #iniungere# imponere et 

apponere et firmare #ad eorum profectum# in edificiis supra dictam 

hereditatem edificandis totiens et quotiens eis videbitur expedire et 

(dg: secundum secundum condiciones promiserunt indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit promiserunt 

mutuo indivisi super omnia ratam servare et adimplere) contra non venire 

(dg: item) scilicet huiusmodi edificia supra dictam viam a dictis 

fratribus edificanda stillabunt supra hereditatem eorundem fratrum item 

quod dicti fratres libere poterint apponere #in# edificiis supra 

primodictam hereditatem edificandis unam januam seu portam #ad eorum 

profectum# scilicet (dg: in s) iuxta (dg: pla) dictum vicum Vuchtensem ad 
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profectum eorundem fratrum quas condiciones promiserunt mutuo super omnia 

ratas servare et adimplere. Testes Scilder et Jorden datum in crastino 

exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1178 f 297v 11 do 15-09-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde hr Rodolphus en Johannes 32 

Gelderse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), en hetzelfde 

bedrag met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) te betalen. Opstellen in 

twee brieven. 

 

Nota. 

Dictus Henricus promisit dictis domino Rodolpho et Johanni fratribus 

XXXII (dg: Holl) Gelre gulden in festo nativitatis Johannis proxime 

futuro et tantum (dg: in r) a festo #nativitatis# Domini ?u proxime 

futuro ultra (dg: pro) annum persolvendos. Testes datum supra. Ponetur in 

duabus. 

 

1178 mf9 A 08 f. 298. 

 in crastino exaltationis sancte crucis: donderdag 15-09-1390. 

 

BP 1178 f 298r 01 do 15-09-1390. 

Henricus Loijer verkocht aan Walterus Doelvoet een huis, erf en tuin, in 

Oss, naast het kerkhof aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus 

bv hr Goeswinus Moedels investiet van Megen anderzijds, achter strekkend 

aan hr Henricus gnd Mersman priester. 

 

Henricus Loijer domum aream et ortum sitos in Os iuxta cymitherium ibidem 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: filii) 

fratris domini Goeswini Moedels investiti de Megen ex alio tendentes (dg: 

cu) retro ad hereditatem #domini# Henrici dicti Mersman presbitri (dg: 

de) hereditarie vendidit Waltero Doelvoet promittens warandiam warandiam 

et obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 298r 02 do 15-09-1390. 

Willelmus zvw Walterus gnd Metten soen verkocht aan Ghiselbertus gnd Ghisel 

van Peelt een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met 

Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd aan den Biest, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Johannes zvw Nijcholaus Gruijter 

anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd in Wauter 

Metten Haghe, tussen kv Cristina gnd Leijten enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze ½ bunder reeds belast met 6 oude groten en 1 hoen. 

 

Willelmus filius quondam Walteri dicti Metten soen hereditarie vendidit 

Ghiselberto dicto Ghisel de Peelt hereditariam paccionem XII lopinorum 

siliginis mensure de Hilwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et 

in Hildwarenbeke tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Hilwarenbeke ad locum dictum aen #?den# Biest inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Nijcholai (dg: Gruij) Gruijter ex alio atque ex dimidio bonario 

prati sito in dicta parochia in loco dicto in Wauter Metten Haghe inter 

hereditatem liberorum Cristine dicte Leijten ex uno et inter (dg: q) 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis sex grossis antiquis et uno pullo ex 

dicto dimidio bonario prato solvendis et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Jorden datum in crastino exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1178 f 298r 03 do 15-09-1390. 

Jacobus zvw Paulus zvw Henricus gnd Man verkocht aan Hilla dvw Henricus zv 

Ghibo gnd Boijs een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Engbertus van den Eijnde aan 
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voornoemde Jacobus met Lichtmis in Den Bosch levert, gaande uit een hoeve 

van wijlen Henricus Bloijs in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. 

 

Jacobus filius quondam Pauli filii quondam Henrici dicti Man hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco #de hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure# quam (dg: Ja) Engbertus van den 

Eijnde dicto Jacobo solvere tenetur hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex quodam manso (dg: dicti Jacobi sito in) quondam Henrici 

Bloijs sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ut dicebat 

vendidit (dg: dicto) Hille filie quondam Henrici (dg: dicti Ghibonis) 

#filii# Ghibonis dicti Boijs promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Jorden datum in (dg: ..) crastino 

exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1178 f 298r 04 do 15-09-1390. 

Engbertus van den Eijnde en zijn vrouw Hilla dvw Henricus zvw Ghibo Boijs 

gaven uit aan de broers Petrus, Willelmus en Walterus, kvw Hermannus die 

Ridder, 1½ bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse gnd in het Gomelaar, tussen wijlen Johannes Coptiten enerzijds en 

Engbertus anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (1) 4 oude groten aan de 

hertog, en thans voor (2) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. De brief van de broers overhandigen 

aan voornoemde Petrus. De brief van de voornoemden overhandigen aan 

voornoemde Engbertus. 

 

(dg: Jacobus) Engbertus van den Eijnde #et Hilla eius uxor filia quondam 

Henrici filii quondam Ghibonis Boijs ....... tamquam cum tutore# unum et 

dimidium bonaria prati sita in parochia de Oesterwijc [in loco] dicto 

Udenhout in loco dicto int Gomelaer inter hereditatem quondam (dg: Jacobi 

Cop) Johannis Coptiten ex uno et inter hereditatem Engberti ex alio 

dederunt ad [hereditariam paccionem] Petro Willelmo et Waltero Buc 

fratribus liberis quondam Hermanni die Ridder ab eisdem hereditarie 

possidenda pro quatuor grossis antiquis domini duci exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis 

(dg: et non ultra) et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes datum supra. Tradetur littera fratrum 

dicto Petro. Tradetur littera (dg: aliorum) #predictorum# dicto Engberto. 

 

BP 1178 f 298r 05 do 15-09-1390. 

Voornoemde Engbertus en Hilla gaven uit aan Walterus zv Willelmus gnd 

Kermisse een stuk land, 160 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, ter plaatse in het Gomelaar, tussen wijlen Jacobus Coptiten 

enerzijds en voornoemde Engbertus anderzijds, tezamen met de gebouwen. De 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren. 

 

Solvit. 

Dicti Engbertus et Hilla peciam terre centum et (dg: XLII) #sexaginta# 

virgatas dictas boenre roden continentem sitam in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto (dg: Ude) Udenhout ad locum dictum in tGomelaer inter 

hereditatem (dg: here) quondam Jacobi Coptiten ex uno et inter 

hereditatem dicti Engberti ex alio #simul cum edificiis in eadem 

consistentibus# ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Waltero 

filio Willelmi dicti Kermisse ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

di) hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: sup) in dicta 

parochia de Oesterwijc tradenda ex premissis promittentes warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 298r 06 do 15-09-1390. 

Henricus Loijer verkocht aan Rutgherus Mersman 7 hont land, in Oss, achter 

Schadewijk, tussen Nijcholaus gnd Wisscart Bruijnen soen enerzijds en 

voornoemde Rutgherus Mersman anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd op Steenakker, tussen Henricus Venbossche enerzijds en 

erfgoederen gnd die Aanweinden anderzijds. 

 

Henricus Loijer septem hont terre sita in parochia de Os (dg: in) retro 

Scadewijc inter hereditatem (dg: W) Nijcholai dicti Wisscart (dg: 

Bruijnincs) #Bruijnen soen# ex uno et inter hereditatem Rutgheri Mersman 

ex alio atque (dg: peciam terre) tres lopinatas terre siliginee sitas in 

dicta parochia ad locum dictum op Steenacker inter Henrici Venbossche ex 

uno et inter hereditates dictas die Aenweijnden ex alio prout (dg: in l) 

ibidem site sunt ut dicebat vendidit dicto Rutghero Mersman promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298r 07 do 15-09-1390. 

Henricus Loijer verkocht aan Walterus Doelvoet (1) een huis erf en tuin, in 

Oss, naast het kerkhof, tussen een gemene weg enerzijds en Leijtkina gnd 

Fijen anderzijds, achter strekkend aan hr Henricus Mersman priester, belast 

met cijnzen, (2) een b-erfcijns van 5 schelling 4 penning geld, die 

voornoemde Henricus Loijer beurt, gaande uit een erfgoed van Enghela dvw 

Denkinus Gruijter, aldaar, tussen voornoemde Leijtkina enerzijds en 

Henricus gnd Heren Moedels Brueder anderzijds. 

 

Henricus Loijer domum aream et ortum sitos in Os iuxta cymiterium inter 

communem plateam ex uno et inter (dg: hereditatem Henrici fratris domini 

Goeswini Moedels investiti de Megen) #hereditatem Leijtkine dicte Fijen# 

ex alio tendentes retro ad hereditatem domini Henrici Mersman presbitri 

atque hereditarium censum quinque solidorum et quatuor denariorum monete 

quem dictus Henricus Loijer solvendum habet annuatim ex (dg: domo et orto 

dicta hereditate dicte Leijtkine Fijen) hereditate Enghele filie quondam 

Denkini (dg: [?Gr]uij) Gruijter sita ibidem inter hereditatem 
!hereditatem dicte Leijtkine ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Heren Moedels Brueder ex [alio] (dg: atque duas tercias partes ad se) 

hereditarie vendidit (dg: dicto) Waltero Doelvoet promittens warandiam et 

obligationem deponere et obligationem deponere exceptis censibus exinde 

de jure solvendis ex dictis domo area et orto (dg: ..). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 298r 08 do 15-09-1390. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298r 09 do 15-09-1390. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Gheerlacus Boest, tbv diens 

broer hr Theodericus Boest investiet van Oisterwijk, een lijfrente van 13 

Hollandse gulden of de waarde, op het leven van voornoemde hr Theodericus, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit de woning van eerstgenoemde Gheerlacus, 

in Oisterwijk, tussen Godefridus Machiels enerzijds en Jacobus Mertens 

anderzijds, en uit al zijn andere goederen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super habita et habenda (dg: 

se) Gheerlaco Boest ad opus domini Theoderici Boest sui fratris (dg: s) 

investiti de Oesterwijc se daturum et soluturum dicto domino Theoderico 

annuam et vitalem pensionem (dg: duo) tredecim Hollant gulden seu valorem 

anno quolibet ad vitam dicti domini Theoderici et non ultra nativitatis 

Domini ex mansione primodicti Gheerlaci sita in (dg: .) Oesterwijc inter 
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hereditatem Godefridi Machiels ex uno et inter hereditatem Jacobi Mertens 

ex alio et ex ceteris suis bonis habitis et habendis quocumque sitis ut 

dicebat et cum mortuus fuerit. 

 

BP 1178 f 298r 10 do 15-09-1390. 

Eligius gnd Loij Alarts soen van den Berghe en Johannes die Haze beloofden 

aan Rodolphus van den Broec, tbv hr Ghisbertus Kremisken priester, 10¼ 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Eligius dictus Loij (dg: filius) Alarts soen (dg: d) van den Berghe et 

Johannes die Haze promiserunt Rodolpho van den Broec ad opus domini 

Ghisberti Kremisken presbitri X Hollant gulden #et quartam partem unius 

Hollant gulden# seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 298r 11 do 15-09-1390. 

Godefridus Bac zvw Walterus Bac van Berze verkocht aan Petrus Scoef, tbv 

hem en zijn broer Johannes Scoef, een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat 

van Oostelbeers, met Lichtmis in het na te noemen huis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Oostelbeers, tussen Cristina 

Brenkens enerzijds en Heijlwigis van der Moelen en haar kinderen 

anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. De brief overhandigen aan 

voornoemde Petrus of Johannes. 

 

Godefridus Bac filius quondam Walteri Bac de Berze hereditarie vendidit 

Petro Scoef ad opus sui et ad opus Johannis Scoef sui fratris 

hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Oestelberze 

solvendam hereditarie purificationis et (dg: in Oestelb supra 

hereditates) #in (dg: dicta) domo infrascripta# tradendam ex domo et orto 

et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem Cristine Brenkens ex uno et inter hereditatem Heijlwigis van 

der Moelen et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde solvendis. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro vel (dg: vel) Johanni. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 09 f. 298v. 

 in crastino sancte crucis: donderdag 15-09-1390. 

 

BP 1178 f 298v 01 do 15-09-1390. 

Arnoldus van der Hegher zvw Theodericus van der Hegher verkocht aan 

Ghisbertus gnd Ghisel van Peelt een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit 2 stukken 

land in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Esbeek, (1) gnd die Weghesceijde, 

tussen Henricus Grieten enerzijds en Nijcholaus van den Doren anderzijds, 

(2) die Hegers Brake, tussen Franco van den Baren enerzijds en Gerardus Buc 

anderzijds. 

 

Arnoldus van der Hegher filius quondam Theoderici van der Hegher 

hereditarie vendidit Ghisberto dicto Ghisel de Peelt hereditariam 

paccionem !dimidiam !paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Hildwaren solvendam hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke 

tradendam ex (dg: quat) duabus peciis terre sitis in parochia de 

Hildwarenbeke (dg: insuper) in loco dicto Esbeke quarum #una dicta die 

Weghesceijde# inter hereditatem Henrici Grieten ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai van den Doren ex alio (dg: ...) et altera #die 

Hegers Brake# inter hereditatem (dg: Franconis) Franconis van den Baren 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Buc ex alio #sunt site# ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 
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Testes Scilder et Jorden datum in crastino sancte (dg: Trud) crucis. 

 

BP 1178 f 298v 02 do 15-09-1390. 

Johannes van Scijnle en zijn broer Sijmon, kvw Sijmon gnd die Wever van 

Scijnle, en Henricus zvw Johannes gnd Meijelmans soen ev Hadewigis dvw 

voornoemde Sijmon die Wever verkochten aan Nijcholaus gnd Hagen van Scijnle 

1 bunder land van wijlen voornoemde Sijmon, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Lutteleinde, ter plaatse gnd in de Heiekamp, tussen kv Delija gnd Werners 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Solvit 3 grossos. Ponetur in 2 litteris. 

Johannes de Scijnle Sijmon eius fater (dg: filius) liberi quondam 

Sijmonis dicti die Wever de Scijnle et Henricus filius quondam Johannis 

dicti Meijelmans soen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

filie dicti quondam Sijmonis die Wever unum bonarium terre #dicti quondam 

Sijmonis# situm in parochia de Scijnle ad locum dictum Lutteleijnde in 

loco dicto in den Heijecamp inter hereditatem liberorum Delije dicte 

Werners ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant vendiderunt 

Nijcholao dicto Hagen de Scijnle promittentes (dg: warandiam et 

obligationem) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 03 do 15-09-1390. 

Voornoemde Johannes van Scijnle beloofde dat Sophia dvw Arnoldus zvw 

voornoemde Sijmon die Wever afstand zal doen, zodra ze meerderjarig is. 

 

Quo facto dictus Johannes de Scijnle promisit super omnia quod ipse (dg: 

Sof) Sophiam filiam quondam (dg: J) Arnoldi filii dicti quondam Sijmonis 

die Wever quamcito ad annos pubertatis super dicto bonario et jure ad 

opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 04 do 15-09-1390. 

Johannes gnd Ghijsbrechts soen alias gnd van Kuijc droeg over aan Emondus 

gnd van Teghelen 12 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes zv 

Henricus van Haren vleeshouwer. 

 

Johannes dictus Ghijsbrechts soen alias dictus de Kuijc duodecim aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a Johanne 

filio Henrici de Haren carnificis prout in litteris supportavit Emondo 

dicto de Teghelen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 05 do 15-09-1390. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker droeg over aan Truda wv Johannes 

van Haghe een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, aan hem overgedragen door Arnoldus zvw Petrus gnd 

Barnijers soen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam (dg: ex) supportatam 

sibi ab Arnoldo filio quondam Petri dicti Barnijers soen prout in 

litteris supportavit Trude relicte quondam Johannis de Haghe cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 06 do 15-09-1390. 

Lambertus gnd van Beke beloofde aan Matheus zvw Lambertus gnd Biggen 10 

gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

103 

Solvit. 

Lambertus dictus de Beke promisit (dg: Gerardo) #Matheo# filio quondam 

Lamberti dicti Biggen X gulden (dg: scilde) scilicet XXX licht placken 

pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 07 do 15-09-1390. 

De broers Willelmus en Ludekinus, kvw Johannes gnd Roetart, en Laurencius 

van der Oeteren ev Heijlwigis dvw Johannes Roetart deden tbv Wautgherus gnd 

Wauthen Luden soen van Broegel afstand van alle erfgoederen, die voornoemde 

Wautgherus eertijds verworven had van Elizabeth wv voornoemde Johannes 

Roetart, welke erfgoederen voornoemde Wautgherus thans bezit, gelegen onder 

Breugel en Gerwen. 

 

Solvit. 

Willelmus et Ludekinus fratres liberi quondam Johannis dicti Roetart et 

Laurencius van der Oeteren maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Roetart super omnibus hereditatibus 

quas Wautgherus dictus Wauthen Luden (dg: de) soen de Broegel pridem erga 

Elizabeth relictam quondam Johannis Roetart predicti acquisiverat et quas 

hereditates dictus Wautgherus ad presens possidet et fruitur quocumque 

locorum infra parochiam de Broegel #et de Gherwen# sitas ut dicebant ad 

opus dicti Wautgheri renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 08 do 15-09-1390. 

Boudewinus Otten soen en Arnoldus zvw Willelmus van den Yvenlaer verkochten 

aan Paulus gnd Arts soen (1) de helft van 2 bunder land, in Berlicum, ter 

plaatse gnd op Nuenveld, tussen Johannes Otten soen enerzijds en voornoemde 

Paulus Arts soen anderzijds, (2) een huis en tuin, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen Theodericus Buc enerzijds en 

voornoemde Paulus Arts soen anderzijds, belast met een cijns aan de abdij 

van Berne. 

 

Boudewinus Otten soen et Arnoldus filius quondam Willelmi van den (dg: 

Ye) Yvenlaer (dg: unum bonarium terre situm in parochia dimid) medietatem 

duorum bonariorum terre sitorum in parochia de Berlikem in loco dicto op 

(dg: op Nie) Nuenvelt inter hereditatem Johannis Otten #soen# ex uno et 

inter hereditatem Pauli dicti Arts soen ex alio ut dicebant (dg: 

vendiderunt dicto) atque domum (dg: orto) et ortum sitos infra libertatem 

oppidi de Busco in loco dicto dicto die Sporct inter hereditatem 

Theoderici Buc ex uno et inter dicti Pauli Arts soen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Paulo Arts soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere excepto censu conventui de Berna ex premissis de 

jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 09 do 15-09-1390. 

Martinus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 10 do 15-09-1390. 

Voornoemde Paulus gnd Arts soen beloofde aan voornoemde Arnoldus zvw 

Willelmus van den Yvenlaer een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1391), gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo (dg: Ar) 

filio quondam Willelmi van den Yvenlaer hereditarium censum sex librarum 

monete (dg: ex) hereditarie nativitatis (dg: J) Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex (dg: d) premissis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 11 do 15-09-1390. 

(dg: Willelmus Grieten soen van Tilborch). 

 

(dg: Willelmus Grieten soen de Tilborch). 

 

BP 1178 f 298v 12 do 15-09-1390. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel van Scijnle verkocht aan 

Johannes van de Houthem van Scijnle een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan dat Wijbos, ter plaatse gnd op het Zijllaar, beiderzijds 

tussen voornoemde Johannes van Houthem van Scijnle. 

 

Solvit. 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel de Scijnle peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche ad 

locum dictum opt (dg: S) Zijllaer inter hereditatem (dg: dicti A) 

Johannis de Houthem de Scijnle ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Houthem de Scijnle promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 298v 13 do 15-09-1390. 

Johannes gnd Buekentop droeg over aan Albertus van Kessel zvw Walterus van 

Kessel van Scijnle een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Albertus van 

Kessel met Kerstmis moet leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit een 

huis, tuin en erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd aan dat Wijbos, 

ter plaatse gnd Doersdonk. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Buekentop hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure quam Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel de 

Scijnle predicto Johanni solvere tenetur nativitatis Domini ex #domo et 

orto# hereditatibus sitis in (dg: Scij) parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen dat Wijbossche ad locum dictum Doersdonc ut dicebat 

supportavit dicto Alberto de Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 14 do 15-09-1390. 

Arnoldus Kreijt en zijn vrouw Katherina wv Johannes van Drueten zvw Petrus 

van Drueten droegen over aan Jacobus zvw Jacobus van Baest de helft, aan 

voornoemde Katherina behorend, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, bij huis en erf van Willelmus gnd Bijnhuus, welke helft aan 

voornoemde wijlen Johannes van Drueten verkocht was door Henricus zvw 

Johannes van der Bruggen van Ophoven timmerman, alsmede het vruchtgebruik 

dat voornoemde Katherina heeft in de andere helft van voornoemd huis en 

erf. 

 

Arnoldus Kreijt maritus legitimus Katherine sue uxoris relicte quondam 

Johannis de Drueten filii quondam Petri de Drueten et dicta Katherina cum 

eodem tamquam cum tutore medietatem ad dictam Katherinam jure hereditario 

spectante in domo et area sita in Busco in (dg: vico) vico dicto 

Colperstraet prope domum et aream Willelmi dicti Bijnhuus venditam dicto 

quondam (dg: P) Johanni de Drueten ab Henrico filio quondam Johannis van 

der Bruggen de Ophoven carpentatore prout in litteris atque usufructum 

dicte Katherine competentem in reliqua medietate dicte (dg: dicte) domus 

et aree ut dicebant supportaverunt Jacobo filio quondam Jacobi de Baest 

cum litteris et omnibus aliis et jure promittentes (dg: ratam) super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 
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eorum deponere. Testes (dg: datum supra) Spanct et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 15 do 15-09-1390. 

Arnoldus Kreijt droeg over aan Jacobus zvw Jacobus van Baest alle 

erfgoederen die hij onder Loen bij Casteren en onder Kerkkasteren heeft 

liggen. 

 

Arnoldus Kreijt omnes hereditates quas ipse infra parochias de Loen prope 

Casteren et infra parochiam de (dg: de) #Kerc#casteren habet sitas 

supportavit Jacobo filio (dg: f) quondam Jacobi de Baest promittens 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 298v 16 do 15-09-1390. 

Ghestili!. 

 

1178 mf9 A 10 f. 299. 

 in crastino exalationis sancte crucis: donderdag 15-09-1390. 

 Sexta post exaltationis crucis: vrijdag 16-09-1390. 

 in festo Lamberti: zaterdag 17-09-1390. 

 Secunda post Lamberti: maandag 19-09-1390. 

 in die Mathei: woensdag 21-09-1390. 

 

BP 1178 f 299r 01 do 15-09-1390. 

(dg: Arnoldus Kreij). 

 

BP 1178 f 299r 02 do 15-09-1390. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofde aan Adam van Mierd 14 pond geld met 

Sint-Severinus aanstaande (zo 23-10-1390) te betalen. 

 

Jacobus filius Jacobi quondam (dg: ..) de Baest promisit Ade de Mierd 

XIIII libras monete ad festum Severini proxime futurum persolvendas. 

Testes Spanct Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 299r 03 do 15-09-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Johannes van Ghemert 20 pond geld en 10 

oude schilden met Sint-Severinus aanstaande (zo 23-10-1390) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit Johanni de Ghemert XX libras monete et X aude 

scilde ad Severini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 299r 04 do 15-09-1390. 

(dg: En als voornoemde Arnoldus Kreijt en Katherina). 

 

(dg: Et si dicti Arnoldus Kreijt et Katherina seu eorum). 

 

BP 1178 f 299r 05 do 15-09-1390. 

Wouterus van Goerle, Johannes van Goerle en Willelmus van Bucstel zvw 

Willelmus gnd Bastart van Bucstel beloofden aan Rolandus Turello etc 68 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390; 

15+31+11=57 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Wouterus de Goerle Johannes de Goerle et Willelmus de Bucstel filius 

quondam Willelmi dicti Bastart de Bucstel promiserunt Rolando Turello etc 

LVIII aude scilde Francie ad Martini proxime futurum persolvendos sub 

pena V. Testes (dg: Scilder) #Spanct# et Jorden datum in crastino 

exaltationis sancte (dg: s) crucis. 

 

BP 1178 f 299r 06 do 15-09-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 
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Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 299r 07 do 15-09-1390. 

Willelmus Grieten zvw Daniel droeg over aan Arnoldus zvw Petrus van der 

Scueren een hoeve, gnd het Goed tot Huesden, in Tilburg, aan hem 

overgedragen door Theodericus Cansen soen. 

 

Willelmus Grieten soen #filius quondam Danielis# mansum quendam dictum 

communiter tGoet tot Huesden situm in parochia de Tilborch cum eius 

attinentiis supportatum sibi a Theoderico Cansen soen prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Petri van der Scueren cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 299r 08 do 15-09-1390. 

Katharina wv Johannes van Slipen en haar kinderen Johannes en Metta 

verhuurden aan Arnoldus van de Broek alle erfgoederen, die wijlen 

voornoemde Johannes van Slipen onder Schijndel had liggen, en die nu aan 

hen behoren, voor een periode van 8 jaar, ingaande Pasen over een jaar (zo 

14-04-1392), per jaar voor 4½ oude groot aan de heer van Berlaer, 10 

schelling gemeen paijment aan de kerk van Schijndel en 5 oude schilden of 

de waarde elk jaar met Lichtmis aan de eigenaars te betalen. Arnoldus mag 

het elzenhout op de erfgoederen in het laatste jaar zagen en meenemen. 

 

Katharina relicta quondam Johannis de Slipen Johannes et Metta eius 

liberi omnes hereditates quas dictus quondam Johannes de Slipen infra 

parochiam de Scijnle habuit sitas et nunc ad se spectantes locaverunt 

Arnoldo de Palude ab eodem ad spacium octo annorum (dg: post post) a 

festo pasce proxime futuro ultra annum sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet dictorum octo annorum pro quatuor et dimidio grossis 

antiquis domino de Berlaer #et X solidis communis pagamenti ecclesie de 

Scijnle# exinde sovlendis dandis etc atque pro quinque aude scilde seu 

valorem dandis eis ab alio anno quolibet dictorum octo annorum 

purificationis (dg: pro) et primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra duos annos promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia tali condicione 

quod dictus Arnoldus ligna alnea supra dictas hereditates consistentia 

seu stantia ultimo dictorum octo annorum ad profectum dicti Arnoldi 

libere poterit secare et amovere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 299r 09 vr 16-09-1390. 

Jacobus, Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, droegen over aan 

Martinus Monic 25 oude schilden, aan hen beloofd door hr Theodericus Rover 

ridder. 

 

Jacobus Ghisbertus et Jutta liberi quondam Willelmi Coptiten XXV antiquos 

scilde promissos sibi a domino Theoderico Rover milite prout in litteris 

legitime supportaverunt Martino Monic simul cum litteris et jure. Testes 

Willelmus et Jorden datum sexta post exaltationis crucis. 

 

BP 1178 f 299r 10 vr 16-09-1390. 

Johannes van Best zvw Willelmus Broeder droeg over aan Willelmus zvw 

Jordanus van der Oetheren 3 morgen land, ter plaatse gnd op Geen Oetheren, 

beiderzijds tussen Reijnerus gnd Kul, en de andere goederen van voornoemde 

Reijnerus Kul, aan hem gerechtelijk verkocht door zijn broer Willelmus 

Broeder. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder tria jugera terre (dg: 

sita q) sita ad locum dictum op Gheen Oetheren inter hereditatem Reijneri 

dicti Kul ex utroque latere atque cetera alia bona dicti Reijneri Kul 
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vendita sibi a Willelmo Broeder suo fratre per judicem mediante sententia 

scabinorum ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio quondam 

Jordani van der Oetheren promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Gerardus et Spanct datum ut supra. 

 

BP 1178 f 299r 11 vr 16-09-1390. 

Willelmus Broeder droeg over aan Willelmus zvw Jordanus van der Oether een 

b-erfcijns van 4 pond 13 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 3 morgen land, ter plaatse gnd Oetheren, naast Reijnerus Kul, en uit 

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

overgedragen door Gerardus, zvw Gerardus Scaden verwekt bij diens vrouw 

Heijlwigis. 

 

Willelmus Broeder hereditarium censum quatuor librarum et XIII solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex tribus 

jugeribus terre sitis in loco dicto communiter Oetheren !inter 

hereditatem Reijneri Kul atque ex ceteris bonis ipsius Reijneri Kul 

singulis et universis supportatum sibi a Gerardo filio quondam Gerardi 

Scaden ab ipso quondam Gerardo et Heijlwige quondam eius uxore pariter 

genito prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio quondam 

Jordani van der Oether simul cum litteris et aliis et jure promittens 

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

supra. 

 

BP 1178 f 299r 12 za 17-09-1390. 

Johannes gnd die Teije ev Cristina dvw Thomas gnd Zeelmaker verkocht aan 

Henricus Foepken een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 4 lopen rogge 

groot, onder Boxtel, in Groot Liemde, ter plaatse gnd Westerakker, naast 

Zebertus van Collenbergh, (2) een akker, gnd die Kraet, 5½ lopen gerst 

groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde en bij de plaats gnd Vloet, 

welke pacht voornoemde wijlen Thomas gekocht had van Henricus die Hoessche 

zvw Johannes gnd Hoessche van Bucstella, en welke pacht nu aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Cristina behoort. 

 

Johannes dictus die Teije maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris 

filie quondam Thome dicti Zeelmaker hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de quodam agro quatuor lopina 

siliginis in semine capiente sito infra parochiam de Bucstella in (dg: 

..) Magno Lijemde ad locum dictum Westeracker iuxta hereditatem Zeberti 

de Collenbergh atque #de# quodam (dg: prato) #agro# dicto die (dg: Kruet) 

Kraet quinque et dimidium lopina ordei in semine capiente sito in dicta 

parochia ad locum dictum Luttel Lijemde et prope locum dictum Vloet quam 

paccionem dictus quondam Thomas erga Henricum die Hoessche filium quondam 

Johannis dicti Hoessche de Bucstella emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem (dg: ..) primodictus Johannes nunc ad se et 

dictam Cristinam suam uxorem integraliter spectare dicebat vendidit 

Henrico Foepken supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Jorden datum in 

festo Lamberti. 

 

BP 1178 f 299r 13 ma 19-09-1390. 

Johannes van Gestel beloofde aan Guedeldis wv Johannes Ghijer 11 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

betalen. 

 

Johannes de Gestel promisit Guedeldi relicte quondam Johannis Ghijer XI 

Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Spanct 

et Willelmus datum secunda post Lamberti. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

108 

BP 1178 f 299r 14 wo 21-09-1390. 

Henricus zvw Johannes gnd van Hedel en zijn zuster Margareta hadden 

destijds alle goederen, die aan hen waren gekomen na overlijden van hun 

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

hun moeder Bela, overgedragen aan Jordanus gnd van Roesmalen smid41. 

Voornoemde Jordanus deed tbv Wolterus van Oekel afstand van 1/6 deel van 

een huis en erf, eertijds van voornoemde wijlen Johannes van Hedel, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van eertijds Goessuinus Model van 

Loen, nu voornoemde Wolterus van Oekel, enerzijds en erfgoed van Nicholaus 

van Maren anderzijds, welk 1/6 deel reikt vanaf de gemene weg achterwaarts 

naar het water, te weten het 1/6 deel richting voornoemde Wolterus. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Johannis dicti de 

Hedel et Margareta eius soror cum tutore omnia et singula bona sibi de 

morte dicti quondam Iohannis eorum patris successione hereditarie 

advoluta atque post mortem Bele eorum matris successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum situata hereditarie supportassent Jordano 

dicto de Roesmalen fabro prout in litteris quas vidimus dictus Jordanus 

(dg: sextam partem) #super sexta parte# domus et aree que fuerat dicti 

quondam Johannis de Hedel site in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem (dg: Wolteri d) que fuerat Goessuini Model de Loen nunc ad 

Wolterum de Oekel spectantem ex uno et inter hereditatem Nicholai de 

Maren ex alio scilicet dividendo dictam domum et aream in sex partes unam 

ex hiis et que sexta pars (dg: linealiter) tendit a communi platea (dg: 

ad) retrorsum ad aquam ut (dg: dicebat hereditarie vendidit dicto Woltero 

de Oekel promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) 

scilicet illam sextam partem que sita est versus hereditatem (dg: 

hereditatem) ?hereditatem dicti Wolteri #et jure ad opus# ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #renunciavit# dicto Woltero promittens 

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

Gerardus datum in die Mathei. 

 

BP 1178 f 299r 15 wo 21-09-1390. 

Henricus Hazaert ev Margareta dvw Johannes van Hedel verkocht voornoemd 1/6 

deel aan voornoemde Wolterus van Oekel, belast met 1/6 deel van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die uit geheel het huis gaat. 

 

Henricus Hazaert (dg: s) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Johannis de Hedel dictam eandem sextam 

partem dicte domus et aree hereditarie vendidit dicto Woltero de Oekel 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta sexta parte 

hereditarii census octo librarum monete ex dicta integra domo et area 

solvendi. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 299r 16 wo 21-09-1390. 

Theodericus Baudeghereet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Baudeghereet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 11 f. 299v. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1390. 

 

BP 1178 f 299v 01 do 22-09-1390. 

Destijds had Gerardus zvw Henricus Posteel een huis, erf en tuin, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde wijlen Henricus 

Posteel enerzijds en erfgoed van wijlen Goderadis gnd Eijke anderzijds in 

cijns uitgegeven aan Henricus zv Paulus gnd Rover, te weten voor de 

                         
41 Zie ← BP 1177 f 320v 10 ±do 30-08-1386, Jordanus van Roesmalen smid heeft 

al deze goederen al verkocht aan Jacobus gnd Mer nzvw hr Theodericus van 

Houwingen ridder. 
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hertogencijns, voor een b-erfcijns van 20 schelling geld, en een b-erfcijns 

van 11 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. Thans stemde Henricus zv voornoemde Gerardus in met de 

uitgifte; ook ging hij akkoord met de regelingen die tussen voornoemde 

Gerardus en Henricus zv voornoemde Paulus waren getroffen mbt een stenen 

muur tussen voornoemd huis en het woonhuis van voornoemde Gerardus, dat 

naast eerstgenoemd huis ligt, en mbt de goot op deze muur. 

 

[Notum] sit universis quod cum Gerardus filius quondam Henrici Posteel 

domum aream (dg: et ort) ortum sitos in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem (dg: H) dicti quondam Henrici Posteel ex uno latere et 

inter hereditatem Goderadis quondam dicte Eijke ex alio cum attinentiis 

domus aree et orti predictorum singulis et universis dedisset ad 

hereditarium censum Henrico filio (dg: Pau) Pauli dicti Rover (dg: simul 

cum dicti) scilicet pro censu domini ducis et pro hereditario censu (dg: 

XX solidorum) XX solidorum monete exinde solvendis atque pro hereditario 

censu (dg: X) undecim librarum dicte monete dando dicto Gerardo a dicto 

Henrico filio Pauli (dg: dando dicto) hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo area et orto predictis prout in litteris 

constitutus igitur Henricus filius dicti Gerardi (dg: pro) dictam 

donacionem ad censum laudavit et consensiit et promisit super omnia 

huiusmodi donacionem ad censum perpetue ratam et firmam observare et in 

nullo contrafacere facere (dg: pro) et quod ipse ordinaciones et 

condiciones factas #?habitas# et ordinatas inter dictum Gerardum et 

#dictum# Henricum filium dicti Pauli de muro lapideo sito inter dictam 

domum (dg: et aream) et inter (dg: hereditatem) domum habitationis dicti 

Gerardi sitam contigue iuxta primodictam domum et de (dg: stillicidio) 

#guttario# supra eundem murum consistente (dg: ..) in omnibus et per 

omnia prout facte sunt et ?ordinate et prout in litteris super hoc 

confectis continentur ratas et firmas perpetue observabit et adimplebit. 

Testes Gerardus et Jordanus datum in crastino Mathei. 

 

BP 1178 f 299v 02 do 22-09-1390. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 85, 22-09-1390; undecim librarum monete pro tempore 

solucionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde cijns van 11 pond over aan zijn zoon 

Henricus. 

 

Dictus Gerardus dictum censum undecim librarum supportavit Henrico suo 

filio cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 299v 03 do 22-09-1390. 

Johannes gnd Borscot verkocht aan Johannes gnd Breem en zijn zoon Arnoldus 

Breem een lijfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, die Johannes Willems soen van der Donc moet leveren aan voornoemde 

verkoper, gaande uit een huis, tuin en akker, in Lieshout naast een zekere 

Mijs schoenmaker, (2) een kamp, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Beker 

Eghedonge, (3) een beemd in Lieshout, ter plaatse gnd in die Brake. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Breem. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Borscot legitime vendidit Johanni dicto Breem (dg: ad op 

Johannis) #et# Arnoldo Breem eius filio vitalem pensionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

eorum vitam (dg: purificationis) et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione duorum modorum siliginis mensure de 

Helmont quam paccionem (dg: p) duorum modiorum siliginis mensure de 

Helmont Johannes Willems soen van der Donc dicto venditori solvere 

tenetur hereditarie ex hereditate domo et orto et agro sitis in parochia 
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de Lijshout juxta hereditatem (dg: ..) #dicti# Mijs sutoris atque ex 

quodam campo sito in parochia de Beke pro[?p]e (dg: lo) Arle in loco 

dicto Beker Eghedonge et ex prato sito in dicta parochia de Lijshout in 

loco dicto in die Brake promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Scilder et Jorden datum in 

crastino Mathei. Tradetur littera dicto Johanni Breem. 

 

BP 1178 f 299v 04 do 22-09-1390. 

Jacobus gnd van den Eijnde van Bascot verkocht aan Johannes zvw Johannes 

Tijs (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

broer Petrus van den Eijnde, onder Diessen, uitgezonderd de cijnzen en 

pachten, die aan hem gekomen waren van wijlen zijn voornoemde broer Petrus, 

(2) een stuk land in Diessen, tussen Walterus Hageman enerzijds en Johannes 

zvw Johannes gnd Thijs anderzijds. 

 

Jacobus dictus van den Eijnde de Bascot omnes hereditates sibi de morte 

quondam (dg: quo) Petri van den Eijnde sui fratris successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Dijessen sitas exceptis suis 

censibus et paccionibus sibi de morte dicti quondam Petri sui fratris 

hereditarie advolutis insuper peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Walteri Hageman ex uno et inter Johannis #filii quondam 

Johannis# dicti Thijs ex alio hereditarie vendidit dicto Johanni filio 

quondam Johannis Tijs promittens (dg: warandiam) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 299v 05 do 22-09-1390. 

Henricus zvw Johannes zvw Willelmus Hoet verkocht aan Albertus zv Lambertus 

Aelbrechts soen een stuk land, in Dinther, tussen voornoemde Lambertus 

Aelbrechts soen enerzijds en de broers Johannes en Petrus, gnd Balijart, 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, belast met de 

grondcijns, 2 oude groten aan de naburen aldaar en een b-erfpacht van 1 

zester rogge. 

 

-. 

Henricus filius quondam Johannis filii (dg: W) quondam Willelmi Hoet 

peciam terre sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem Lamberti 

Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis et Petri (dg: dicti) 

dictorum Balijart fratrum ex alio (dg: ve) tendentem cum uno fine ad 

communitatem ibidem ut dicebat vendidit Alberto filio dicti Lamberti 

Aelbrechts soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi (dg: et hereditaria paccione unius du sextarii 

siliginis et here) duobus grossis antiquis vicinis ibidem et hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis exinde solvendis. Testes Gerardus et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 299v 06 do 22-09-1390. 

Voornoemde Albertus Aelbrects soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Dictus Albertus Aelbrects soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 299v 07 do 22-09-1390. 

Adam van den Broule beloofde aan Elizabeth Berthouts en haar zoon Henricus 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Adam. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Adam van den Broule (dg: legitime vendidit) #promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum# Elizabeth Berthouts (dg: ad opus sui et 
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ad opus) #et# Henrico filii (verbeterd uit: filio) eiusdem Elizabeth 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: 

hereditarie) anno quolibet ad vitam dictorum Elizabeth et Henrici et non 

ultra penthecostes et in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis 

dicti Ade habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes (dg: datum 

supra). Testes W et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 299v 08 do 22-09-1390. 

Theodericus zv Godefridus gnd die Weent gaf uit aan Henricus gnd Oeden soen 

een stuk land, gnd de uijtfanc, in Diessen, tussen voornoemde Henricus 

Oeden soen enerzijds en Hermannus Oeden soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen, die 

wijlen Nenna Ver Nenne van Dijesse hieruit betaalde, en thans voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 30-11-1391). De brief van 

Henricus overhandigen aan Hermannus Oeden soen. 

 

Solvit Henricus. 

Theodericus filius (dg: quondam) Godefridi dicti die Weent peciam terre 

(dg: sitam in parochia d) dictam den uijtfanc sitam in parochia de 

Dijessen inter hereditatem (dg: h dicti Theoderici) #Henrici Oeden soen# 

ex uno et inter hereditatem Hermanni Oeden soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam 

paccionem #dicto# Henrico dicto Oeden soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus quos Nenna quondam Ver Nenne de Dijesse exinde 

solvere consuevit dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie Andree #et primo termino ultra annum# et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera 

Henrici Hermanno Oeden soen. 

 

BP 1178 f 299v 09 do 22-09-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Theodericus 6 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Andreas over een jaar (do 30-11-1391) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Theoderico sex Gelre gulden seu valorem a 

festo Andree proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 12 f. 300. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1390. 

 

BP 1178 f 300r 01 do 22-09-1390. 

Petrus zvw Everardus van den Pettelaer verkocht aan Henricus van Eijcke 

timmerman een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis42 en tuin van 

verkoper, in den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van voornoemde 

Henricus van Eijcke enerzijds en erfgoed van Arnoldus zvw Arnoldus 

Zegheleer anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 45 schelling voornoemd geld. Deze cijns zal, nadat voornoemde koper en 

zijn huidige vrouw Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Zegelere zijn 

overleden, in zijn geheel gaan naar de kinderen, door voornoemde Henricus 

en Elizabeth samen verwekt. 

 

Petrus filius quondam Everardi van den Pettelaer hereditarie vendidit 

Henrico de Eijcke carpentario hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

                         
42 Zie → BP 1179 p 020v 06 do 22-12-1390, overdracht van de helft in dit 

huis. 
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orto dicti (dg: Th) venditoris sitis in Busco in vico dicto Boertsche 

Straet inter hereditatem dicti Henrici de Eijcke ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi Zegheleer ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XLV solidorum dicte monete exinde solvendis 

tali condicione quod dictus census post decessum dicti emptoris et 

Elizabeth sue uxoris presentis filie dicti quondam Arnoldi Zegelere ad 

liberos ab eisdem Henrico et Elizabeth pariter genitos et generandos 

hereditario jure et integraliter devolvetur. Testes Scilder et Jorden 

datum in crastino Mathei. 

 

BP 1178 f 300r 02 do 22-09-1390. 

Bartholomeus zvw Henricus van den Nuwenhuze beloofde aan Jacobus van den 

Eijnde van Bascot en zijn vrouw Elizabeth wv Nijcholaus gnd Steijne een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Diessen te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Bartholomeus. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Bartholomeus filius (dg: He) quondam Henrici van den Nuwenhuze legitime 

(dg: vendidit) #promisit super habita et habenda se daturum et soluturum# 

Jacobo van den Eijnde de Bascot (dg: ad opus sui et ad opus) #et# 

Elizabeth sue uxori relicte quondam Nijcholai dicti Steijne vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum emptorum et non ultra purificationis et in Dijessen 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti Bartholomei habitis et 

habendis quocumque consistentibus sive sitis et alter diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 300r 03 do 22-09-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Peters soen van Beilver verkocht aan Aleijds dv 

Gerardus van den Velde een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den 

Bosch te leveren, een helft met Sint-Petrus-Stoel en de andere helft met 

Sint-Bartholomeus, gaande uit (1) 9 lopen roggeland in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Johannes die Beere enerzijds en Engbrecht Roelofs soen 

van den Venne anderzijds, (2) een huis en tuin van verkoper in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Petrus Oeden soen enerzijds en Wellinus van 

Beke anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius Johannis dicti Peters soen de Beilver legitime vendidit 

Aleijdi filie Gerardi van den Velde vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra (dg: mediatim ad Petri ad ca et in Busco 

tradendam) mediatim Petri ad cathedram et mediatim Bartholomei et in 

Busco tradendam ex (dg: pe domo et orto dicti venditoris sitis do pecia 

terre) novem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Haren in loco 

dicto (dg: Le) Beilver inter hereditatem Johannis die Beere ex uno et 

inter hereditatem Engbrechts Roelofs soen van den Venne ex alio et ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Petri Oeden soen (dg: s) ex uno et inter hereditatem Wellini 

de Beke ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

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

 

BP 1178 f 300r 04 do 22-09-1390. 

Henricus Zeelmaker beloofde aan Walterus Delijen soen 9½ Gelderse gulden of 

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

 

Henricus Zeelmaker (dg: pro) promisit Waltero Delijen soen novem et 

dimidium Gelre gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 05 do 22-09-1390. 

Petronella wv Johannes gnd van Davelaer beloofde aan Arnoldus Heijme een 

erfpacht van 1 mud !gerst, Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Veghel, tussen Gerardus die Visscher 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Petronella eerder in pacht verkegen had van voornoemde Arnoldus, voor de 

cijns aan de naburen en voor voornoemde pacht. Voornoemde Arnoldus zal mbv 

deze brief en andere brieven nimmer meer op dit stuk land manen dan één 

pacht van 1 mud !rogge. 

 

Petronella relicta quondam Johannis dicti de Davelaer cum tutore promisit 

ut debitrix principalis se daturam et soluturam Arnoldo Heijme 

hereditariam paccionem unius modii !ordei mensure de Busco hereditarie 

purificationis et supra peciam infrascriptam tradendam de et ex pecia 

terre sita in parochia de Vechel inter hereditatem Gerardi die Visscher 

ex uno et inter communitatem ibidem ex alio quam (dg: pac) peciam terre 

dicta Petronella prius erga dictum Arnoldum (dg: pro predicta paccione) 

et pro censu vicinorum ibidem anuatim exinde solvendo et pro predicta 

paccione ad pactum acquisiverat ut dicebat promittens cum tutore super 

habita et habenda sufficientem facere tali condicione quod dictus 

Arnoldus mediantinus presentibus litteris et quibuscumque aliis litteris 

nunquam petet nec monebit plus ad et supra dictam peciam terre quam unam 

paccionem unius modii !siliginis dicte mensure termino solucionis 

predicto. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 06 do 22-09-1390. 

Gerardus van den Rode zvw Arnoldus van den Rode van Dijessen verkocht aan 

Johannes van Ymerle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Wijde 

Eike, in Diessen, tussen Gerardus schoenmaker enerzijds en Johannes van den 

Hoeve anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Gerardus (dg: de) #van den# Rode filius quondam Arnoldi van den Rode (dg: 

he) de Dijessen hereditarie vendidit Johanni (dg: de) de Ymerle 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Wijde Eijcke sita in parochia de Dijessen inter hereditatem Gerardi 

sutoris ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hoeve ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Gerardus et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 07 do 22-09-1390. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest en Jacobus zvw Franco van Baest beloofden aan 

Rijcoldus Borchgreve 92 Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest et Jacobus filius quondam 

Franconis de Baest promiserunt Rijcoldo Borchgreve (dg: L) nonagina duos 

Hollant gulden seu valorem et duos modios siliginis mensure de Busco a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Penu 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 08 do 22-09-1390. 

Theodericus Wanghe zvw Gerardus gnd Wanghen soen verkocht aan Johannes zvw 

Petrus gnd Broc ¼ deel in een b-erfcijns van 9 pond 3 schelling 6 penning 

en in een b-erfpacht van 31 lopen en 1 vierenvat rogge, welke cijns en 

pacht Arnoldus Appel zvw Arnoldus gnd Appel aan voornoemde wijlen Gerardus 

Wange en zijn kinderen bij zijn eerste vrouw met Lichtmis leverde, uit 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

114 

erfgoederen die voornoemde Gerardus en zijn kinderen hadden in Udenhout 

naast de plaats gnd die Heistge Straat ter plaatse gnd in den Winkel, en 

van welke erfgoederen de andere helft behoort aan Elizabeth gnd Hixpoers en 

haar kinderen, uitgezonderd een beemd behorend aan Arnoldus Vos van Ghilse 

en een stuk land. 

 

Theodericus Wanghe filius quondam Gerardi dicti Wanghen soen quartam 

partem ad se spectantem in hereditario censu novem librarum trium 

solidorum et sex denariorum atque in hereditaria paccione triginta unius 

lopinorum (dg: siliginis) et unius vasis dicti vierenvaet siliginis quos 

censum #et# paccionem Arnoldus (dg: Hout)-Appel filius quondam Arnoldi 

dicti Appel dare et solvere consuevit et tenebatur (dg: annuatim .. 

hereditarie purificationis) dicto quondam Gerardo Wange et suis liberis 

de prima sua uxore hereditarie purificationis ex hereditatibus quas dicti 

Gerardus et eius liberi habuerunt sitas (dg: i) in loco dicto Udenhout 

iuxta (dg: he) locum die Heijstghe Straet in loco dicto (dg: d) in den 

Winkel et de quibus hereditatibus #reliqua medietas ad# Elizabeth dictam 

Hixpoers et eius liberos (dg: reliqua) pertinet exceptis uno prato 

spectante ad Arnoldum Vos de Ghilse et una pecia terre ut dicebat (dg: 

supportavit) #vendidit# Johanni filio quondam Petri dicti Broc promittens 

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

 

BP 1178 f 300r 09 do 22-09-1390. 

Henricus Knaep verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Knaep prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 10 do 22-09-1390. 

Walterus van Goerle zv Egidius van Goerle en Johannes zvw Willelmus die 

Wert van Goerle beloofden aan Wijskinus zv Theodericus Neven soen 26 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) 

te betalen. 

 

Walterus de Goerle filius (dg: quond) Egidii de Goerle et Johannes filius 

quondam Willelmi die Wert de Goerle promiserunt Wijskino filio Theoderici 

Neven soen XXVI Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300r 11 do 22-09-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 13 f. 300v. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1390. 

 in octavis Lamberti: zaterdag 24-09-1390. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 23-09-1390. 

 

BP 1178 f 300v 01 do 22-09-1390. 

Wautgherus zvw Ghisbertus die Greve van Ghestel verkocht aan Henricus die 

Clercke van Zonne (1) een tuin in Son, tussen de muur van het kerkhof 

aldaar enerzijds en Hepkinus Fijen soen anderzijds, (2) een stuk beemd 

gelegen aan het einde van voornoemde tuin, tussen Gerardus Belijen soen 

enerzijds en Bela dvw Petrus van Zonne anderzijds, belast met 4 penning 

cijns en 1½ oude groot Tournoois. Petrus nzvw hr Nijcholaus van Aa priester 

ev Oda dvw Theodericus Greve van Ghestel deed afstand. 

 

Wautgherus filius quondam Ghisberti die Greve de Ghestel (dg: duas 

pecias) quendam ortum situm in parochia de Zonne inter murum cymiterii 

ibidem ex uno et inter hereditatem (dg: Hebl) Hepkini Fijen soen ex alio 

et peciam prati sitam ad finem dicti orti inter hereditatem Gerardi (dg: 
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Be) Belijen soen ex uno et inter hereditatem Bele (dg: filie quondam 

relicte) filie quondam Petri de Zonne ex alio vendidit Henrico die 

Clercke de Zonne promittens warandiam et obligationem deponere (dg: pro) 

exceptis quatuor denariis census et uno et dimidio antiquis grossis 

turonensibus exinde solvendis (dg: ..). Quo facto Petrus filius naturalis 

domini quondam Nijcholai de Aa #presbitri# maritus et tutor legitimus Ode 

sue uxoris filie quondam Theoderici Greve de Ghestel super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui. Testes Penu et Gerardus datum in crastino 

Mathei. 

 

BP 1178 f 300v 02 do 22-09-1390. 

Voornoemde Wautgherus zvw Ghisbertus die Greve van Ghestel verkocht aan 

voornoemde Willelmus die Clercke (1) ¼ deel van een stuk land in Son, ter 

plaatse gnd in die Verelt, beiderzijds tussen Willelmus die Clercke, (2) ¼ 

deel van een stuk beemd, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, de 

gehele stukken belast met een b-erfcijns van 20 schelling paijment. Petrus 

nzvw hr Nijcholaus van Aa ev Oda dvw Ghisbertus Greve van Ghestel deed 

afstand. 

 

Dictus Wautgherus (dg: peciam) unam quartam partem (dg: ad) pecie terre 

site in parochia de (dg: Z) Sonne in loco dicto in die Verelt inter 

hereditatem Willelmi die Clercke ex utroque latere atque quartam partem 

pecie prati site ad finem dicte pecie terre hereditarie vendidit (dg: W) 

dicto Willelmo die Clercke promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu XXti solidorum pagamenti ex dictis integris 

pecia terre et pecia prati solvendis. Testes datum supra. 

Quo facto Petrus filius naturalis domini quondam Nijcholai de Aa maritus 

et tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam Ghisberti Greve de 

Ghestel super dictis quarta parte (dg: de) premissorum ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300v 03 do 22-09-1390. 

Henricus die Clercke van Zonne beloofde aan voornoemde Wautgherus 21 

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

en 10 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) 

te betalen. 

 

Henricus die Clercke (dg: die) de Zonne promisit dicto Wautghero XXI 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum et X Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 300v 04 do 22-09-1390. 

Ambrosius gnd Broes van den Kaijenberch en Johannes Coninc van Berlikem 

maakten een erfdeling van een hofstad in Hintham, ter plaatse gnd in die 

Brekel, tussen wijlen Henricus Scoteldreijer enerzijds en Henricus Everaets 

soen anderzijds. De helft aan de zijde van voornoemde wijlen Henricus 

Scoteldreijer kwam aan voornoemde Ambrosius. Ieder moet de helft van 5 

penning hertogencijns betalen. 

 

Ambrosius dictus Broes van den Kaijenberch et Johannes Coninc van 

Berlikem palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: .) 

#divisionem# mutuo fecisse de quodam domistadio sito in Hijntham in loco 

dicto in die Brekel inter hereditatem quondam Henrici Scoteldreijer ex 

uno et inter hereditatem Henrici (dg: Eve) Everaets soen ex alio ut 

dicebat (dg: n..ne) mediante qua divisione (dg: quad) medietas dicti 

domistadii sita contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Henrici 

Scoteldreijer dicto Ambrosio cessit in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus Ambrosius solvet 
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medietatem (dg: quinque denariorum census census domini) quinque 

denariorum census domino nostro duci ex dicto domistadio solvendorum et 

dictus Johannes reliquam medietatem eiusdem census solvere debitur 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300v 05 do 22-09-1390. 

(dg: de andere helft van voornoemde hofstad, te weten de helft naast 

voornoemde Henricus Everaets, viel ten deel). 

 

(dg: et mediante qua divisione reliqua medietas dicti domistadii d 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Henrici Everaets cessit in). 

 

BP 1178 f 300v 06 do 22-09-1390. 

Enghelbertus Willems soen, zijn broer Willelmus, Petrus gnd Bloijs en 

Wijtmannus zv Reijnerus gnd Swaens soen beloofden aan Ludovicus gnd Loden 

soen, tbv hem en Arnoldus Mersman schoenmaker, 68 gulden, 30 gemene lichte 

plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Lichtmis (do 02-

02-1391) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391). De 

brief overhandigen aan voornoemde Lodovicus. 

 

Enghelbertus Willems soen Willelmus eius frater Petrus dictus Bloijs 

Wijtmannus filius (dg: q) Reijneri dicti Swaens soen promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico dicto Loden soen ad opus sui et (dg: s) ad opus 

Arnoldi Mersman (dg: seu a) sutoris seu ad ad opus alterius eorundem 

sexaginta octo gulden scilicet XXX ghemeijn #licht# placken pro quolibet 

gulden mediatim purificationis et mediatim (dg: purificationis) 

#penthecostes# proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et Scilder 

datum supra. Tradetur littera dicto Lodovico. 

 

BP 1178 f 300v 07 do 22-09-1390. 

Laurencius zvw Henricus van der Oetheren droeg over aan Margareta ev 

Jacobus gnd Gerijts, tbv voornoemde Jacobus Gerijts soen, een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, uit een b-erfcijns van 4 pond geld, welke erfcijns 

van 4 pond Jacobus Gherijts soen aan voornoemde Laurencius beloofd had, een 

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

een huis en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

wijlen Ghibo gnd Bollant enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Hughen 

anderzijds. 

 

Laurencius filius quondam Henrici van der Oetheren #hereditarium censum 

XX solidorum monete de# hereditario censu quatuor librarum monete quem 

#censum IIIIor librarum# Jacobus Gherijts soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Laurencio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et orto sitis in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem quondam Ghibonis dicti Bollant ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Hughen ex alio prout in litteris (dg: supportavit 

vendidit) #supportavit# Margarete uxori Jacobi dicti (dg: Ghee) Gerijts 

ad opus eiusdem Jacobi Gerijts soen cum litteris et (dg: cu) jure 

#occacione# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 300v 08 za 24-09-1390. 

Hermannus zvw Johannes gnd Oems beloofde aan zijn broer Walterus 19½ 

Engelse nobel na maning te betalen. 

 

-. 

Hermannus filius quondam Johannis dicti Oems promisit Waltero suo fratri 

decem et novem et dimidium nobel monete Anglie ad monitionem 

persolvendos. Testes Penu et Jorden datum in octavis Lamberti. 
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BP 1178 f 300v 09 za 24-09-1390. 

De broers Hermannus en Walterus, kvw Johannes Oems, verklaarden ontvangen 

te hebben van hun moeder Guedeldis, 39 Engelse nobel, die wijlen voornoemde 

Johannes Oems in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde kinderen 

Hermannus en Walterus. 

 

-. 

Hermannus et Walterus fratres liberi quondam Johannis Oems palam 

recognoverunt se recepisse a Guedelde eorum matre XXXIX nobel monete 

anglie quos dictus quondam Johannes Oems dictis Hermanno et Waltero suis 

liberis in suo testamento legaverat ut dicebant clamantes quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 300v 10 vr 23-09-1390. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Eghens soen van Scijnle en Henricus Terlinc szvw 

voornoemde Arnoldus Eghens soen droegen over aan Arnoldus zvw voornoemde 

Arnoldus Eghens 2/3 deel in een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

op het leven van Theodericus Smedeken zv Arnoldus gnd Smit van Middelroede, 

met Sint-Jan-Baptist te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd in Beek bij 

Aarle, in een kamp dat was van Walterus gnd van Dommellen, (2) een stuk 

land, in Lieshout, ter plaatse gnd die Hoeve van Duinhoeven, (3) de helft 

van een huis en tuin in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, welke 

lijfpacht voornoemde Theodericus Smedeken eertijds gekocht43 had van 

Marcelius gnd Vos, en welke lijfpacht wijlen voornoemde Arnoldus Eghens 

soen verworven44 had van voornoemde Theodericus Smedeken soen. 

 

(dg: ?solvit ?solvit). Debent XII denarios. 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Eghens soen de Scijnle et Henricus 

Terlinc gener dicti quondam Arnoldi Eghens soen duas tercias partes ad se 

spectantes in vitali pensione (dg: d) unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda anno quolibet ad vitam Theoderici Smedeken 

filii Arnoldi dicti Smit de Middelroede #et non ultra# in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste ex uno bonario prati sito in parochia 

de Beke prope Arle in campo qui fuerat Walteri dicti (dg: Sme.aken) de 

Dommellen atque ex pecia terre sita in parochia de Lijeshout in loco 

dicto die Hoeve van Duijnhoeven atque ex medietate domus et orti sitorum 

in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch quam pensionem dictus (dg: Den) 

Theodericus Smedeken dudum erga Marcelium dictum Vos acquisiverat emendo 

et quam pensionem dictus Arnoldus quondam Eghens soen erga dictum (dg: 

Ar) Theodericum Smedeken acquisiverat prout in litteris supportaverunt 

Arnoldo filio dicti quondam Arnoldi Eghens soen cum litteris et aliis et 

jure promittentes ratam servare. Testes Penu et Jorden datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1178 f 300v 11 za 24-09-1390. 

Arnoldus Kreijt beloofde aan Jacobus zvw Jacobus van Baest45 100 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Arnoldus Kreijt promisit super omnia Jacobo filio quondam Jacobi de Baest 

centum Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Scilder et 

Jorden datum in octavis Lamberti. 

 

BP 1178 f 300v 12 za 24-09-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Henricus van den Broec 38 gulden, 30 lichte 

plakken voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 

                         
43 Zie ← BP 1176 f 195r 13 do 11-07-1381, verkoop van deze lijfpacht. 
44 Zie ← BP 1178 f 251r 07 do 08-07-1389, overdracht van de lijfpacht. 
45 Zie → VB 1799 f 054r 03, ma 23-01-1391, Jacob soen wilner Jacobs van 

Baest was gericht … aen alle goide Arts geheijten Kreijt met scepenen scoud 

brieven. 
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05-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit Henrico van den Broec XXXVIII gulden scilicet XXX 

licht placken pro quolibet gulden (dg: pro) computato ad letare 

[Jherus]alem proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 A 14 f. 301. 

 in octavis Lamberti: zaterdag 24-09-1390. 

 

BP 1178 f 301r 01 za 24-09-1390. 

Cristina wv Willelmus die Hoel droeg over aan haar kinderen Marcelius, 

Johannes en Henricus en aan haar schoonzoons Theodericus Jans soen en 

Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem haar vruchtgebruik in 

alle erfgoederen, waarin wijlen voornoemde Willelmus was overleden, onder 

Empel en Maren, voorzover die erfgoederen niet zijn verkocht. De brief 

overhandigen aan Henricus zv voornoemde Cristina. 

 

Cristina re[licta] quondam Willelmi die Hoel cum tutore suum usufructum 

(dg: .) etc sibi competentem in omnibus hereditatibus in quibus dictus 

quondam Willelmus decessit quocumque locorum infra parochias #de Empel# 

et de Maren sitis in quantum huiusmodi hereditates non sunt vendite 

supportavit Marcelio Johanni Henrico suis liberis et Theoderico Jans soen 

et Henrico filio Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem suis generis 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Penu et Jorden datum in 

octavis Lamberti. Tradetur littera Henrico filio dicte Cristine. 

 

BP 1178 f 301r 02 za 24-09-1390. 

(dg: Voornoemde vijf beloofden, te weten ieder van hen). 

 

(dg: Dicti quinque promiserunt scilicet qu eorum sup). 

 

BP 1178 f 301r 03 za 24-09-1390. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan zijn voornoemde moeder Cristina een 

lijfrente van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Marcelius promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Cristine sue matri vitalem trium gulden monete Hollandie 

seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Cristine et non ultra Martini ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque consistentibus sive 

sitis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301r 04 za 24-09-1390. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde moeder Cristina een 

lijfrente van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 301r 05 za 24-09-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde moeder Cristina een 

lijfrente van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 301r 06 za 24-09-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Cristina een lijfrente van 3 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al 
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zijn goederen. 

 

Dictus Theodericus promisit habita et habenda eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 301r 07 za 24-09-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Cristina een lijfrente van 3 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 301r 08 za 24-09-1390. 

Voornoemde broers Marcelius, Johannes en Henricus, Theodericus Jans soen ev 

Heilwigis, en Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijne van Heijnxstem ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Willelmus die Hoel, verklaarden een erfdeling te 

hebben gemaakt van erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus gnd die 

Hoel, die nu aan hen behoren, onder Empel en Maren. 

Voornoemde Marcelius kreeg (1) 4 morgen 2 hont land, in Maren, ter plaatse 

gnd in de Grote Ham, tussen Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen enerzijds en 

wijlen Henricus Roempot anderzijds, (2) 4 hont land, in Maren, ter plaatse 

gnd die Zandweiden, beiderzijds tussen Goeswinus Hillen soen, (3) 2 vadem 

maasdijk, in Maren, tussen de dijk van Henricus Ver Oeden soen enerzijds en 

de dijk van kinderen gnd Valken Kijnderen anderzijds, (4) 1 vadem maasdijk, 

in Maren, tussen de dijk van Arnoldus van Gewanden enerzijds en de dijk van 

Johannes die Groet anderzijds, (5) ½ vadem maasdijk, in Maren, tussen de 

dijk van Vastradus van Ghiessen enerzijds en de dijk van voornoemde Paulus 

zvw Jacobus Melijs soen anderzijds, (6) 6 vadem maasdijk, in Maren, tussen 

de dijk van Goeswinus Hillen soen enerzijds en de dijk van wijlen 

Godefridus Goeswijns soen anderzijds. Marcelius beloofde alle zegedijken en 

waterlaten die bij voornoemde goederen horen te onderhouden, alsmede 

voornoemde maasdijken. 

 

Dicti Marcelius Johannes Henricus fratres et Theodericus Jans soen 

maritus et tutor legitimus Heilwigis sue uxoris et (dg: J) Henricus 

filius Henrici dicti Jonghe Heijne de Heijnxstem maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi die Hoel 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de (dg: 

hereditatibus) quibusdam hereditatibus (dg: ad se sp) dicti quondam 

Willelmi dicti die Hoel nunc ad se spectantibus sitis infra parochias de 

Empel et de Maren ut dicebant mediante qua divisione quatuor iugera et 

(dg: qu) duo hont terre sita in parochia de Maren in loco dicto in der 

(dg: Ha in) Groten Ham inter hereditatem Pauli filii quondam Jacobi dicti 

Melijs soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Roempot ex alio 

item IIII hont terre sita in dicta parochia de Maren in loco dicto die 

Zantweijden inter hereditatem Goeswini Hillen soen ex utroque latere 

coadiacentem #in ea quantitate qua sita sunt# simul cum duabus mensuris 

dictis vadem aggeris #Mose# sitis in parochia de Maren inter aggerem (dg: 

Hermanni) #Henrici Ver# Oeden soen et inter aggerem liberorum dictorum 

Valken Kijnderen et cum una mensura dicta vadem aggeris Mose sita in 

dicta parochia de Maren inter aggerem Arnoldi de Gewanden et inter 

aggerem Johannis die Groet et cum dimidia mensura dicta een halve vadem 

aggeris Mose sita in (dg: p) dicta parochia de Maren inter aggerem 

Vastradi de Ghiessen (dg: ex uno et inter) et inter aggerem dicti Pauli 

filii quondam [Jacobi Me]lijs soen et cum sex mensuris dictis vadem 

aggeris Mose sitis in dicta parochia de Maren inter aggerem Goeswini 

Hillen soen et inter (dg: here) aggerem quondam Godefridi Goeswijns soen 

ut dicebant dicto Marcelio cesserunt in partem super quibus promittentes 

(dg: indivisi) #divisi# super omnia ratam servare et obligationem 

deponere et dampna equaliter portabunt. Quo facto promisit dictus 
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Marcelius promisit super omnia quod ipse (dg: dictos aggeres in partem) 

et omnes seghedijke et (dg: aq) aqueductus (dg: et) ad premissa 

spectantes et omnes aggeres Mose predictos perpetue in bona disposicione 

observabit sic (dg: ..) quod dictis aliis et supra alias hereditates 

dicti quondam Willelmi die Hoel dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 301r 09 za 24-09-1390. 

Voornoemde Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem kreeg (1) 

5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd Heinxtstem, tussen voornoemde 

Theodericus Jans soen enerzijds en eerstgenoemde Marcelius anderzijds, (2) 

1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd in de Kleine Ham, tussen erfgoed 

van de Armen van Empel enerzijds en Henricus Willems soen anderzijds, (3) 1 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Wert, tussen Petrus van 

Os enerzijds en Hadewigis Heijnen dochter anderzijds, (4) ½ morgen land, 

ter plaatse gnd die Maarse Wert, tussen voornoemde Petrus van Os enerzijds 

en kvw Gobelinus van Ghewanden anderzijds, (5) 4 vadem maasdijk, in Maren, 

tussen de dijk van de hertog enerzijds en de dijk van kvw Rutgherus van den 

Wiel anderzijds, (6) 3 stukken maasdijk, die waren van wijlen voornoemde 

Willelmus die Hoel, naast de grote sluis van Gewande. 

Voornoemde Theodericus Jans soen beloofde de helft te betalen van een 

b-erfcijns van 10 pond geld, die wijlen voornoemde Willelmus die Hoel 

betaalde aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch, gaande uit 14 hont land 

van wijlen voornoemde Willelmus die Hoel, in Empel, ter plaatse gnd op 

Heinxtstem, zó dat voornoemde Henrico zv Henricus Jonghe Heijn, Henricus 

zvw voornoemde Willelmus die Hoel en Johannes Willems soen en hun 

erfgenamen daarvan geen schade ondervinden. Voornoemde Johannes Willems 

soen beloofde de andere helft te zullen betalen, zodat voornoemde Henricus 

zv Henricus Jonghe Heijn en Henricus zvw voornoemde Willelmus en 

Theodericus Jans soen en hun erfgenamen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Et mediante qua divisione quinque hont terre sita in parochia de Empel in 

loco dicto Heijnxtstem inter hereditatem dicti Theoderici Jans soen ex 

uno et inter hereditatem primodicti Marcelii ex alio item unum juger 

terre situm in parochia de Maren in loco in den Cleijnen Ham inter 

hereditatem pauperum de Empel ex uno et inter hereditatem Henrici Willems 

soen ex alio item unum iuger terre situm in parochia de Maren in loco 

dicto die Maerssche Wert inter hereditatem Petri de Os ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis Heijnen dochter ex alio item (dg: dimidium) 

dimidium iuger terre situm in dicto loco die Maerssche Wert vocato inter 

hereditatem dicti Petri de Os ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Gobelini de Ghewanden ex alio in ea quantitate etc simul cum 

quatuor mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis in dicta parochia de 

Maren inter aggerem domini ducis (dg: ex uno) et inter aggerem (dg: Ru) 

liberorum quondam Rutgheri van den Wiel (dg: ex alio) et cum tribus 

peciis aggeris Mose que fuerant dicti quondam Willelmi die Hoel sitis 

iuxta magnam slusam de Ghewanden dicto (dg: Theoderico) Henrico filio 

(dg: quondam) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem cesserunt in 

partem promittentes divisi super omnia ut supra per totum. Quo facto 

promisit (dg: The) dictus Theodericus Jans soen super omnia quod ipse 

medietatem hereditarii census X librarum monete quem dictus quondam 

Willelmus die Hoel conventui sancta Clare in Busco solvere consuevit 

annuatim ex (dg: dec) quatuordecim hont terre (dg: s) eiusdem quondam 

Willelmi die Hoel sitis in parochia de Empel in loco dicto op Heijnxtstem 

annuatim dabit et solvet sic dicto Henrico filio (dg: ..) Henrici Jonghe 

#Heijn# et Henrico filio dicti quondam Willelmi die Hoel #et Johanni 

Willems soen# et suis heredibus dampna exinde non eveniant (dg: et 

mediante qua divisione) quovis modo et simili modo promisit (dg: 

Willelmus) dictus Johannes Willems soen super omnia quod ipse reliquam 

medietatem dicti census X librarum singulis annis taliter persolvet sic 

quod dictis Henrico filio Henrici Jonghe Heijn et Henrico filio dicti 
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quondam Willelmi et Theoderico Jans soen et suis heredibus dampna non 

eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301r 10 za 24-09-1390. 

Voornoemde Theodericus Jans soen kreeg (1) 5 hont land, in Empel, tussen 

Truda gnd Aelbrechts enerzijds en voornoemde Henricus zv Henricus gnd 

Jonghe Heijn van Heijnxstem anderzijds, (2) 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd in de Kleine Ham, tussen voornoemde Henricus zvw Willelmus die 

Hoel enerzijds en Vastradus van Ghiessen anderzijds, (3) ½ morgen land, in 

Maren, ter plaatse gnd in de Wert, tussen Reijnerus die Groet enerzijds en 

voornoemde Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem 

anderzijds, (4) 4 hont land, in Maren, ter plaatse gnd die Wert, tussen 

{f.301v} Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem enerzijds en 

Vastradus Jans soen van Berkel anderzijds, (5) 2 hont land, in Maren, ter 

plaatse gnd die Wert, tussen voornoemde Henricus zv Henricus gnd Jonghe van 

Heijnxtstem enerzijds en dvw Bertoldus Papen soen anderzijds, (6) 1½ hont 

aldaar, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en kv Johannes 

van den Hoevel anderzijds, (7) 1 vadem maasdijk, in Maren, tussen de dijk 

van Arnoldus van Ghewanden enerzijds en de dijk van kv Theodericus gnd 

Zelen soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quinque hont terre sita in parochia de Empel 

inter hereditatem Trude dicte Aelbrechts (?dg: soen) ex uno et inter 

hereditatem #dicti# Henrici filii Henrici dicti Jonghe Heijn van 

Heijnxstem ex alio item unum iuger terre situm in parochia de Maren in 

loco dicto in den Cleijnen Ham inter hereditatem dicti Henrici filii 

dicti quondam Willelmi die Hoel ex uno et inter hereditatem Vastradi de 

Ghiessen ex alio item dimidium juger terre situm in parochia de Maren in 

loco dicto in den Wert inter hereditatem Reijneri die Groet ex uno et 

hereditatem dicti Henrici filii Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem 

ex alio item quatuor hont terre sita in parochia de Maren in loco dicto 

die Wert inter hereditatem 

 

1178 mf9 B 01 f. 301v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 301v 01 za 24-09-1390. 

(dg: He) Henrici filii (dg: quondam) Henrici dicti Jonghe Heijn de 

Heijnxtstem ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Vastradi (dg: ex 

alio) Jans soen der! Berkel ex alio item duo hont terre sita in parochia 

de Maren in dicto loco die Wert vocato inter hereditatem dicti Henrici 

filii Henrici dicti Jonghe de Heijnxtstem ex uno et inter inter 

hereditatem filiarum quondam Bertoldi (dg: d) Papen soen ex alio item 

(dg: d) unum et dimidium hont sita ibidem inter hereditatem abbatis de 

sancto Trudone ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis van den 

Hoevel ex alio in ea quantitate etc et cum (dg: un) una mensura dictis! 

vademen! aggeris Mose sita in parochia de Maren inter aggerem Arnoldi de 

Ghewanden et inter aggerem liberorum Theoderici dicti Zelen soen (dg: 

simul cum medietate) dicto Theoderico Jans soen cesserunt in partem 

promittentes super omnia ut in contractu immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301v 02 za 24-09-1390. 

Voornoemde Johannes Willems soen kreeg (1) 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd in de Grote Wert, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden 

enerzijds en Petrus van Os anderzijds, (2) 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd in de Grote Wert, beiderzijds tussen kvw Johannes van den 

Hoevel, (3) 1 morgen land aldaar, tussen Johannes van Kuijc enerzijds en 

Johannes van Maren anderzijds, (4) 8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Heinxtstem, tussen Henricus Willems soen enerzijds en Theodericus Baten 

soen anderzijds, (5) een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd Heinxstem, 

tussen eerstgenoemde Marcelius enerzijds en wijlen Truda Aelbrechts 
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anderzijds, (6) ½ morgen, in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen 

erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en Vastradus van Ghiessen 

anderzijds, (7) 2 vadem maasdijk, in Maren, tussen de dijk van Henricus 

Scilder enerzijds en de dijk van Lodekinus Colen soen anderzijds, (8) 2 

vadem maasdijk, in Maren, tussen de dijk van Goeswinus Rutghers soen 

enerzijds en de dijk van Johannes Ermgarden soen anderzijds, (9) 2 vadem 

maasdijk, in Maren, tussen de dijk van Emondus van Hellu enerzijds en de 

dijk van Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem anderzijds. 

 

+. 

Et mediante qua divisione (dg: jug) #unum# juger terre situm in parochia 

de Maren in loco dicto in den Groten Wert inter hereditatem abbatis de 

sancto Trudone ex uno et inter hereditatem Petri de Os ex !uno item unum 

iuger terre situm in parochia et loco jamdictis inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis van den Hoevel ex utroque latere item unum 

iuger terre situm ibidem inter hereditatem Johannis de Kuijc ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Maren ex alio item octo hont terre sita in 

parochia de (dg: Maren in) Empel in loco dicto Heijnxtstem inter 

hereditatem Henrici Willems soen ex uno latere et inter hereditatem 

Theoderici Baten soen ex alio item domus et ortus siti in parochia de 

(dg: Heijnxtstem) Empel in loco dicto Heijnxstem inter hereditatem 

primodicti Marcelii ex uno et inter hereditatem #quondam# Trude 

Aelbrechts ex alio #+ {BP 1178 f 301v 03 invoegen}# simul cum duabus 

mensuris dicti vadem aggeris Mose sitis in parochia de Maren inter 

aggerem Henrici Scilder et inter aggerem Lodekini Colen soen et cum 

duabus mensuris dictis vademen aggeris Mose sitis in parochia de Maren 

inter aggerem Goeswini Rutghers soen et inter aggerem Johannis Ermgarden 

soen item (dg: d) cum duabus mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis in 

parochia de Maren inter aggerem Emondi de Hellu et inter aggerem Henrici 

dicti Jonghe Heijn van Heijnxtstem (dg: ex) ut dicebant dicto Johanni 

Willems soen cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes per 

totum ut in contractu precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301v 03 za 24-09-1390. 

{Invoegen in BP 1178 f 301v 02}. 

+ item dimidium iuger situm in parochia de Maren in loco dicto den Groten 

Wert inter hereditatem abbatis de sancto Trudone ex uno et inter 

Vastrades! de Ghiessen ex alio in ea quantitate etc. 

 

BP 1178 f 301v 04 za 24-09-1390. 

Voornoemde Henricus zvw Willelmus die Hoel kreeg (1) 8 hont land, in Empel, 

op Heinxtstem, tussen Matheus Luwe enerzijds en Johannes Willems soen 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in de Ham, tussen 

Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem enerzijds en 

Theodericus die Koc anderzijds, (3) 1½ morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd in de Wert, tussen kvw Rodolphus Roesmont enerzijds en Truda Aelbrechts 

en een zekere die Riter anderzijds, (4) 1½ hont land, in Maren, ter plaatse 

gnd in de Maarse Wert, tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en Henricus 

Scilders anderzijds, (5) 1½ hont land, ter plaatse gnd die Maarse Wert, 

tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en Henricus Willems anderzijds, (6) 

5 vadem maasdijk, in Maren, tussen de dijk van Aleijdis Roggen enerzijds en 

de dijk van Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione octo hont terre sita in parochia de Empel op 

Heijnxtstem inter hereditatem Mathei Luwe ex uno et inter hereditatem 

Johannis Willems soen ex alio item (dg: di) unum juger terre situm in 

parochia de Maren in loco dicto in den Ham (dg: e) inter hereditatem 

Henrici filii Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem ex uno et inter 

hereditatem Theoderici die Koc ex alio item unum et dimidium iugera terre 

sita in parochia de Maren in (dg: dicto) loco dicto in den Wert inter 

hereditatem liberorum quondam Rodolphi Roesmont ex uno et inter 
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hereditatem Trude Aelbrechts (dg: ex alio) et cuiusdam dicti (dg: Rit) 

die Riter ex alio item unum et dimidium (dg: iugera hont) hont terre sita 

in parochia de Maren in loco dicto in den Maerschen Wert inter 

hereditatem Johannis (dg: a) Rutghers soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Scilders ex alio (dg: et inter) item unum et dimidium hont terre 

sita in dicto loco die Maerschen Wert (dg: v) inter hereditatem Johannis 

Rutghers soen ex uno et inter hereditatem Henrici Willems ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt simul cum quinque mensuris dictis vadem 

aggeris Mode sitis in parochia de Maren inter aggerem Aleijdis Roggen et 

inter (dg: hereditatem) aggerem (dg: dicti) Henrici dicti Jonghe (dg: He) 

Heijn van Heijnxtstem ut dicebant dicto Henrico (dg: Wi) filio quondam 

Willelmi die Hoel promittentes (dg: per to) divisi per totum ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301v 05 za 24-09-1390. 

Severinus en Arnoldus, kvw Laurencius Kersmaker, en hun moeder Oderadis 

beloofden aan Albertus zvw voornoemde Laurencius 60 Hollandse gulden of de 

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

 

Severinus et Arnoldus liberi quondam Laurencii Kersmaker et Oderadis 

eorum mater promiserunt Alberto filio quondam Laurencii predicti 

sexaginta Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 301v 06 za 24-09-1390. 

Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem droeg over aan 

Henricus zvw Willelmus die Hoel ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in 

de Grote Wert, tussen Arnoldus van Ghewanden enerzijds en kvw Johannes van 

den Hoevel anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: quo) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem 

dimidium iuger terre situm in parochia de Maren in loco dicto in de 

Groten Wert inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex uno et inter (dg: 

Jo) liberorum quondam Johannis van den Hoevel ex alio supportavit Henrico 

filio quondam Willelmi die Hoel promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: exceptis sex pedatis aggeris Mose). Testes Goess et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 301v 07 za 24-09-1390. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Willelmus die Hoel, droegen over aan 

Theodericus Jans soen een hofstad, huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd 

op Heinxtstem, tussen Hermannus Scut zvw Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxtstem enerzijds en Reijnkinus Oevers anderzijds, met ongeveer 6 voet 

maasdijk, in Empel, naast de windmolen, direct naast de dijk van Johannes 

Haijken, belast met voornoemde 6 voet maasdijk. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Willelmi die Hoel (dg: domum 

et) domistadium domum et ortum sitos in parochia de Empel (dg: inter) in 

loco dicto op Heijnxtstem inter hereditatem (dg: W) Hermanni Scut filii 

quondam Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem ex uno et inter 

hereditatem Reijnkimus! Oevers ex alio cum sex pedatis vel circiter 

aggeris Mose sitis in parochia de Empel iuxta molendinum venti (dg: 

inter) #contigue iuxta# aggerem Johannis Haijken #in ea quantitate qua 

ibidem site sunt# (dg: ..) supportaverunt Theoderico Jans soen 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis dictis sex (dg: 

et dim) pedatis vel circiter aggeris Mose (dg: ad premissa spectan) in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ad premissa spectantibus. Testes Goes et 

Jorden datum supra. 

 

1178 mf9 B 02 f. 302. 

 in octavis Lamberti: zaterdag 24-09-1390. 
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 Secunda post octavas Lamberti: maandag 26-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis septembris die XXVI 

  scilicet Cipriani et Justine: maandag 26-09-1390. 

 Tercia post octavas Lamberti: dinsdag 27-09-1390. 

 

BP 1178 f 302r 01 za 24-09-1390. 

Johannes van Ghemert de jongere droeg over aan de secretaris, tbv Albertus 

Wael, 23 mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd46 door Walterus Agnesen 

soen, Arnoldus gnd Zeghers soen en Reijnkinus gnd Heijnen soen. 

 

Johannes de Ghemert junior viginti tres modios siliginis mensure de Busco 

promissos sibi a Waltero Agnesen soen Arnoldo dicto Zeghers soen et 

Reijnkino dicto Heijnen soen prout in litteris supportavit mihi ad opus 

Alberti Wael. Testes Penu et Jorden datum in octavis Lamberti. 

 

BP 1178 f 302r 02 za 24-09-1390. 

Johannes zvw Willelmus die Hoel droeg over aan zijn broer Henricus de helft 

in 1 morgen, in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen voornoemde 

Henricus zvw Willelmus en Henricus gnd Aude Heijn van Heijnxtstem enerzijds 

en Martinus Coppen en Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxstem 

anderzijds, van welke morgen de andere helft behoort aan voornoemde 

Henricus zvw Willelmus die Hoel. Henricus zvw Henricus gnd Aude Heijn van 

Heijnxtstem deed afstand. 

 

Johannes filius quondam (dg: Marcelii) #Willelmi# die Hoel medietatem ad 

se spectantem in quodam iugero sito in parochia de Maren in loco dicto 

den Groten Wert inter hereditatem Henrici filii dicti quondam #Willelmi# 

(dg: Marcelii ex uno et inter Martini Coppen soen ex alio et de quo 

jugero terre reliqua medietas spectat ad dictum Henricum filium dicti 

quondam Marcelii Willelmi Hoel hereditatem) et Henrici dicti Aude Heijn 

de Heijnxtstel! ex uno et inter hereditatem Martini Coppen et Henrici 

filii Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxstem ex alio et de quo jugero 

reliqua medietas spectat ad dictum Henricum filium dicti quondam Willelmi 

die Hoel (dg: promittens warandiam et obligationem deponere) supportavit 

dicto Henrico suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere. 

Quo facto Henricus filius quondam Henrici dicti Aude Heijn de Heijnxtstem 

super dicto jugero terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Goeswijn et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 302r 03 ma 26-09-1390. 

Johannes zv Jacobus gnd die Dorre en Willelmus die Haen ev Hilla dv 

voornoemde Jacobus verkocht aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 3 

lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd die Zandakker, tussen 

voornoemde Gerardus van Eijcke enerzijds en Godefridus Meus soen 

anderzijds, belast met 4 schelling geld per jaar. Katherina en Jutta, dv 

voornoemde Jacobus, zullen afstand doen. 

 

Johannes filius Jacobi dicti die Dorre et Willelmus die Haen maritus et 

tutor Hille sue uxoris filie dicti Jacobi tres lopinatas terre siliginee 

sitas in parochia de Berlikem in loco dicto die Zandacker inter 

hereditatem Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Meus soen ex alio vendidit dicto Gerardo de 

Eijcke promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor solidis monete annuatim exinde solvendis et 

quod Katherinam et Juttam filias dicti Jacobi super premissis facient 

renunciare et perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

premissis habere. Testes Goes et Gestel datum secunda post octavas 

                         
46 Zie ← BP 1178 f 286v 04 do 18-08-1390, belofte op 02-02-1391 23 mud rogge 

te leveren. 
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Lamberti. 

 

BP 1178 f 302r 04 ma 26-09-1390. 

Willelmus zvw Egidius gnd Zeelmaker droeg over aan Johannes Broes soen een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 6 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 6 pond voornoemde Johannes gnd Broes soen beloofd47 

had aan voornoemde Willelmus, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast 

het klooster van de Minderbroeders, in een straatje gnd Dravelgas, tussen 

erfgoed van Theodericus gnd van Ghemert riemmaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Adam Sceijdemaker anderzijds, strekkend van voornoemde straat 

achterwaarts tot aan een tussenwand die staat tussen voornoemd huis en erf 

enerzijds en erfgoed van Everardus van Onstade anderzijds, en uit de helft 

van deze tussenwand. 

 

Willelmus filius quondam Egidii dicti Zeelmaker hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: h) de hereditario censu sex librarum dicte monete 

quem censum sex librarum Johannes dictus Broes soen promisit se (dg: se) 

daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de et ex domo et area sita in Busco in iuxta claustrum 

fratrum minorum in viculo dicto Dravelgas inter hereditatem Theoderici 

dicti de Ghemert corrigiatoris ex uno et inter hereditatem (dg: Eve 

Arnoldi) quondam Ade Sceijdemaker ex alio tendente a dicto vico retrorsum 

usque ad parietem interstitialem stantem et consistentem inter dictam 

domum et aream et inter hereditatem Everardi de Onstade atque ex 

medietate eiusdem parietis prout in litteris supportavit dicto Johanni 

Broes soen cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 302r 05 ma 26-09-1390. 

En voornoemde Johannes Broes soen mag de overige 4 pond van de cijns48 van 6 

pond, gedurende drie jaar na Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), 

terugkopen met 40 Hollandse gulden of de waarde. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes van den Kloot, Berisius van Gravia en Willelmus 

van der Mere. 

 

Et dictus Johannes Broes soen poterit redimere dictas reliquas quatuor 

libras dictarum sex librarum dicti census ad spacium trium annorum post 

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium semper 

dictis tribus annis durantibus cum quadraginta Hollant (dg: gi) gulden 

seu valorem ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de (dg: Ghe) 

Globo Berisio de Gravia et Willelmo (dg: d) van der Mere (dg: actum) anno 

nonagesimo mensis septembris die XXVI hora prime scilicet Cipriani(?) et 

Justine. 

 

BP 1178 f 302r 06 ma 26-09-1390. 

Willelmus van der Meere verkocht aan Berisius van den Grave bakker een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en een mudzaad aangelegen roggeland, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk, tussen hr Philippus van Gheldorp 

priester enerzijds en Johannes die Dreijer anderzijds, (2) een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, maat van Oirschot, die voornoemde verkoper beurt uit 

voornoemd erfgoed van Johannes Dreijer, aldaar gelegen, tussen voornoemd 

huis, tuin en mudzaad roggeland enerzijds en de gemene weg anderzijds, 

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

b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment. 

 

                         
47 Zie ← BP 1178 f 052v 19 do 15-10-1388, belofte van de cijns van 6 pond. 
48 Zie → BP 1179 p 732v 01 do 02-07-1394 (1), overdracht van de cijns van 6 

pond. 
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Willelmus van der Meere hereditarie vendidit Berisio van den Grave 

pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et 

orto et (dg: tribus) #modiata terre siliginee dicti venditoris# sibi 

adiacente sitis in parochia de (dg: Oesterwijc) #Oerscot# in loco dicto 

Boterwijc inter hereditatem domini (dg: pl phisi) Philippi de Gheldorp 

presbitri ex uno (dg: et inter here communem plateam ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem) Johannis die Dreijer ex alio atque ex 

hereditaria paccione trium (dg: pacc) modiorum siliginis mensure de 

Oerscot quam dictus venditor se solvendam habere dicebat ex dicta 

hereditate Johannis Dreijer sita ibidem inter dictas domum et ortum et 

(verbeterd uit: ex) (dg: medietate) modiatam terre sliginee ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens (dg: super omnia) 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis (dg: 

...) et hereditario censu (dg: X) L solidorum communis #pagamenti# ex 

predictis hereditatibus prius solvendis promittens super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 302r 07 di 27-09-1390. 

Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem verkocht aan mr 

Wolphardus van Ghiessen een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de 

waarde, met Pasen te betalen, gaande uit (1) 5 hont land, in Empel, tussen 

de tuin van Johannes gnd die Hoel en erfgoed van Theodericus Jans soen 

enerzijds en Marcelius die Hoel anderzijds, (2) een huis en tuin, in Maren, 

naast de grote sluis van Gewande, tussen de ?overloop van het water 

enerzijds en Johannes zv Theodericus Zelen soen anderzijds, (3) 1 morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen Petrus van Os 

enerzijds en Hadewigis dvw Henricus gnd Aude Heijne anderzijds, (4) 1½ hont 

land, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen Ambrosius gnd Broes Betten soen 

enerzijds en Johannes die Hoel anderzijds, (5) 1½ hont land, aldaar, tussen 

Nijcholaus Reijnkens enerzijds en kvw Gobelinus van Ghewanden anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: q) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem 

hereditarie vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium! duorum 

aude scilde monete Francie seu valorem solvendum hereditarie pasce ex 

quinque hont terre sitis in parochia de Empel inter (dg: J) ortum 

Johannis dicti die Hoel et inter hereditatem J! Theoderici Jans soen ex 

uno et inter hereditatem Marcelii die Hoel ex alio item ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Maren iuxta #magnam# slusam de (dg: 

Maren inter hereditatem) Gewanden inter transitum aque ex uno et inter 

Johannis filii Theoderici Zelen soen ex alio atque ex uno iugere terre 

#... attinentiis (dg: ..) ?singulis suis# sito in parochia de Maren in 

loco dicto den Groten Wert inter hereditatem Petri de Os ex uno et inter 

hereditatem Hadewigi! (dg: sororis) filie quondam Henrici dicti Aude 

Heijne ex alio item (dg: ex uno) ex uno et (dg: mi) dimidio hont terre 

sitis in loco dicto den Groten Wert inter hereditatem Ambrosii dicti 

Broes Betten soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Hoel ex alio 

item ex uno et dimidio hont terre sitis ibidem inter hereditatem 

Nijcholai Reijnkens ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: ...) 

quondam Gobelini de Ghewanden ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Jorden datum (dg: in fe) tercia post octavas 

Lamberti. 

 

BP 1178 f 302r 08 di 27-09-1390. 

Hermannus Scut verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Scut prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 302r 09 di 27-09-1390. 

(dg: ....... aan hr Mathias Scilder dat hij bezwaar maakt tegen een 

verkoping gedaan door Cnodeken). 

 

(dg: ?Ditatur domino Mathie Scilder quod calumpniet vendicionem factam 

per Cnodeken). 

 

BP 1178 f 302r 10 di 27-09-1390. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover droeg over aan Henricus zv Sijmon zvw 

Henricus van der Haseldonc, tbv zijn voornoemde vader Sijmon, een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo, ter 

plaatse gnd het Hout, te leveren, gaande uit een huis en tuin, ter plaatse 

gnd het Hout, tussen een gemene steeg enerzijds en Johannes zv Johannes van 

der Cappellen anderzijds. De brief overhandigen aan Katherina ev voornoemde 

Sijmon of aan Henricus van den Arennest. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover hereditariam paccionem 

quinque lopinorum siliginis mensure de Mierle quam (dg: da e) se 

solvendam habere dicebat purificationis et in parochia de Mierle ad locum 

dictum tHout tradendam ex domo et orto sitis in dicto loco tHout vocato 

inter hereditatem (dg: Sijmonis filii quondam Henrici van der Haseldonc) 

#communem stegam# ex uno et inter hereditatem Johannis filii Iohannis van 

der Cappellen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

Sijmonis filii quondam Henrici van der Haseldonc ad opus dicti Sijmonis 

sui patris promittens warandiam et obligationem in paccione deponere. 

Testes Penu et Gerardus datum tercia post octavas Lamberti. Detur 

Katherine uxori dicti Sijmonis vel Henrico van den Arennest. 

 

1178 mf9 B 03 f. 302v. 

 Tercia post octavas Lamberti: dinsdag 27-09-1390. 

 Quinta post Remigii: donderdag 06-10-1390. 

 in profesto Mijchaelis: woensdag 28-09-1390. 

 in die Mijchaelis: donderdag 29-09-1390. 

 

BP 1178 f 302v 01 di 27-09-1390. 

Oderadis wv Laurencius Kersmaker en haar kinderen Arnoldus, Laurencius, 

Severinus en Agnes verkochten aan Katherina wv Gerardus gnd Jacobs soen en 

haar schoonzoon Hermannus Sticker 1/3 deel in b-een erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes Beecman zvw Yngrammus gnd van der Beke 

beloofd had met Sint-Andreas te leveren aan hr Arnoldus Nouden priester 

dekaan van Den Bosch, zijn broer Johannes en voornoemde wijlen Laurencius 

Kersmaker, gaande uit 2/3 deel van een hoeve die was van wijlen jkvr 

Ermegardis van Collenberch begijn, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, 

welk 2/3 deel voornoemde hr Arnoldus, zijn broer Johannes en wijlen 

voornoemde Laurencius uitgegeven haaden aan voornoemde Johannes Beecman 

voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde pacht van 6 mud rogge. 

Elisabeth dvw voornoemde Laurencius zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

(dg: Oderadis) #Oderadis# relicta quondam Laurencii Kersmaker Arnoldus 

Laurencius et Severinus (dg: eius li) #et# Agnes eius liberi cum tutore 

terciam partem ad ipsos spectantem in hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem sex modiorum siliginis Johannes 

Beecman filius quondam Yngrammi dicti van der Beke promiserat se daturum 

et soluturum domino Arnoldo Nouden presbitro decano Buscensi Johanni eius 

fratri et dicto quondam Laurencio Kersmaker hereditarie in festo beati 

Andree ex duabus terciis partibus cuiusdam mansi qui fuerat quondam 

domicelle Ermegardis de Collenberch beghine siti in parochia de Bucstel 

in loco dicto Tongheren et ex attinentiis dictarum duarum terciarum 

partium singulis et universis quas duas tercias partes dicti dominus 

Arnoldus Johannes eius frater et dictus quondam Laurencius pro censibus 

annuatim exinde prius de jure solvendis atque pro predicta paccione sex 
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modiorum siliginis dicto Johanni Beecman dederant ad pactum prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Katherine (dg: fil) relicte quondam 

Gerardi dicti Jacobs soen et Hermanno Sticker suo genero supportaverunt 

cum litteris et jure occacione dicte tercia partis competente 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et promiserunt cum tutore quod ipsi Elisabeth filiam dicti 

quondam Laurencii semper talem habebunt quod nunquam jus se habere 

presumet in premissis. Testes Scilder et Jorden datum 3a post Mathei. 

Duplicetur. 

 

BP 1178 f 302v 02 di 27-09-1390. 

Johannes Nouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Nouden prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 302v 03 di 27-09-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Arnoldus Nouden priester” 

en Hermannus Sticker beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Katherina wv Gerardus Jacobs soen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Arnoldus Nouden presbiter 

et Hermannus Sticker promisit dictas litteras tradere Katherine relicte 

quondam Gerardi Jacobs soen ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 302v 04 ±di 27-09-1390. 

Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder droeg over aan 

Johannes van den Loe, tbv Johannes zv Johannes zvw voornoemde hr Johannes 

van Eijndoven, (1) een hofstad, in Kessel, tussen Margareta van Kuijc 

enerzijds en Oda gnd Aerts en erfgoed gnd der Heiligen Erve anderzijds, (2) 

3½ morgen, die waren van wijlen hr Willelmus van Kessel ridder, in Kessel, 

ter plaatse gnd de Achterste Ert, achter een kamp, gnd de Koijekamp, tussen 

Zala gnd Sanders enerzijds en erfgoed gnd Coptiten Erve en erfgoed van de 

investiet van Kessel anderzijds, (3) 1 morgen land, in Kessel, in een kamp 

gnd de Kleine Drielse Kamp, tussen kv Henricus Muijdeken enerzijds en kvw 

voornoemde hr Johannes van Eijndoven anderzijds, (4) alle andere goederen 

van voornoemde Theodericus, onder de villicacio van Den Bosch  

 

Theodericus Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

domistadium (dg: quod fuerat dicti quondam domini) situm in parochia de 

Kessel inter hereditatem Margarete de Kuijc ex uno et inter hereditatem 

Ode dicte Aerts et hereditatem dictam der Heilighen Erve ex alio item 

IIIJ jugera que fuerant quondam domini Willelmi de Kessel militis sita in 

dicta parochia (dg: in campo dicto den ret) ad locum dictum den Eftersten 

Ert retro campum dictum den Koijecamp inter hereditatem Zale dicte 

Sanders ex uno et inter hereditatem dictam Coptiten Erve et hereditatem 

investiti de Kessel ex alio item unum juger terre situm in dicta parochia 

in campo dicto den Cleijnen Drielschen Camp inter hereditatem liberorum 

Henrici Muijdeken ex uno et hereditatem liberorum quondam dicti domini 

Johannis de Eijndoven ex alio item omnia et singula alia bona ipsius 

Theoderici ab ipso ad presens habita et imposterum acquirenda quocumque 

locorum infra villicacionem de Busco sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni van den Loe ad opus Johannis filii Johannis filii 

dicti quondam domini Johannis de Eijndoven promittens warandiam. 

 

BP 1178 f 302v 05 do 06-10-1390. 

Nota: deze brief is van de schepenstoel die op 1 oktober aanving. 

Hermannus zvw Nicholaus van den Hamme verkocht aan Johannes zvw Petrus Broc 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit (1) 4 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

tussen Egidius van Goerle enerzijds en Reijnerus Nolleken en Arnoldus 

Sceijdemaker anderzijds, (2) een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd 
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Berkel, tussen hr van Duffel enerzijds en Wolterus Witbolle anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 4 pond geld en een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Nota quod littera alii scabinatus. 

Hermannus filius quondam Nicholai (dg: de Hale) van den Hamme# 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Petri Broc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree ex IIIIor bonariis prati sitis in parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout inter hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Nolleken et Arnoldi Sceijdemaker ex alio atque ex 

quodam manso sito in dicta parochia ad locum dictum Berkel inter 

hereditatem domini de Duffel ex uno et hereditatem Wolteri Witbolle ex 

alio atque ex attinentiis eiusdem quocumque locorum etc ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis 

et hereditario censu quatuor librarum monete ac hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure prius exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Erpe et Steenwech datum quinta post Remigii. 

 

BP 1178 f 302v 06 wo 28-09-1390. 

Henricus van Uden en zijn zuster Mechtildis beloofden aan Godefridus 

Ghoijer, tbv Godefrida dvw Godefridus van Heijst, 60 Brabantse dobbel of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Henricus de Uden et Mechtildis eius soror promiserunt Godefrido Ghoijer 

#ad opus Godefride filie quondam Godefridi de Heijst# LX Brabant dobbel 

vel valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes Penu et Willelmus datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 302v 07 wo 28-09-1390. 

Gerardus van Uden beloofde aan voornoemde Godefridus Ghoijer, tbv 

voornoemde Godefrida, 10 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis over 

een jaar (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Uden promisit dicto Godefrido Ghoijer #ad opus dicte 

Godefride filie# X (dg: Bub d) Brabant dobbel vel valorem a festo 

purificationis proxime futuro (dg: p) ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 302v 08 wo 28-09-1390. 

Henricus van Uden en zijn zuster Mechtildis beloofden aan hr Henricus van 

Best, tbv Andreas en Rutgherus, nkv Andreas van Uden, 25 Gelderse gulden 

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

 

Henricus de Uden et Mechtildis eius soror promiserunt domino Henrico de 

Best ad opus Andree et Rutgheri puerorum naturalium Andree de Uden XXV 

gulden (dg: Francie) #monete Gelrie# ad (dg: purificationis pro) pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 302v 09 wo 28-09-1390. 

Gerardus van Uden beloofde aan voornoemde hr Henricus, tbv voornoemde 

natuurlijke kinderen, 25 Gelderse gulden met Pasen aanstaande (zo 26-03-

1391) te betalen. 

 

Gerardus de Uden promisit dicto domino Henrico ad opus dictorum puerorum 

naturalium XXV #monete Gelrie# gulden ad dictum terminum persolvendos. 

Testes datum ut supra. !Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 302v 10 do 29-09-1390. 

Johannes van der Langdonc droeg over aan Willelmus van Baerle Bastaert een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die Arnoldus Wendelmoden soen 
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met Lichtmis aan hem moet leveren, gaande uit twee delen van de goederen 

gnd Bruheze, die waren van wijlen Godefridus van Stiphout. 

 

Johannes van der Langdonc hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Helmont quam Arnoldus Wendelmoden soen sibi solvere tenetur 

hereditarie purificationis (dg: et in) ex duabus partibus bonorum 

dictorum communiter Bruheze que fuerant quondam Godefridi de Stiphout et 

(dg: Johannis paren) ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo de 

Baerle (dg: fi) Bastaert promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Spanct et Gestel datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 302v 11 do 29-09-1390. 

Godefridus gnd Herbrechts soen droeg over aan Henricus die Hoessche kramer 

de helft van een lijfrente van 16 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, op het leven van Jacobus zvw Johannes Wrede van Herpen te 

betalen, een helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-Petrus-Banden, 

welke rente voornoemde Jacobus gekocht had van de stad Den Bosch49, en welke 

rente voornoemde Godefridus verworven50 had van voornoemde Jacobus. 

 

Godefridus dictus Herbrechts soen medietatem annue et vitalis pensionis 

sedecim aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

boni auri et isti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendam anno quolibet ad vitam (dg: ad) Jacobi filii quondam Johannis 

Wrede de Herpen (dg: h) mediatim purificationis et mediatim Petri ad 

vincula quam (dg: pact) pensionem dictus Jacobus erga opidum de Busco 

acquisiverat emendo et quam pensionem dictus Godefridus erga dictum 

Jacobum acquisiverat prout {hier staan 2 puntjes} supportavit Henrico die 

Hoessche institori cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: St) Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 302v 12 do 29-09-1390. 

Johannes gnd Mijs soen droeg over aan zijn broer Nijcholaus Mijs soen (1) 

een stuk erfgoed, in Beek bij Aarle, naast de plaats gnd Heiense Ynde, (2) 

een stuk land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herens, (3) een stuk 

land, in Beek bij Aarle, achter de gemene akkers van Herende, aan hem 

uitgegeven door Johannes gnd die Jonghe zvw Theodericus gnd die Jonghe, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

(dg: nota) Solvit. Debent XVIII denarios. (dg: Solvit. Debent XVIII 

denarios). 

Johannes dictus Mijs soen peciam hereditatis sitam in parochia de Beke 

prope Arle juxta locum dictum Heijensche Ynde item peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum Herens! atque peciam terre sitam in !in 

                         
49 SAsH OSA 1. 
Rekening 1. p.9. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.21 … Opten anderen dach van augusto … Opten 

selven dach … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 2. p.39. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.49 … Op ons vrouwen dach 

purificacio (ma 02-02-1400) … p.50 … Opten selven dach … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot gedeelte van de lijfrenten. Wel bewaard is: p.78 … Op 

sente Peters dach ad vincula (zo 01-08-1400) … p.79 … Opten selven dach … Item Jacob Wreden 

VIII sc. 

Rekening 4. p.92. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende 

is binnen der selver stat int halve jair voirscr … p.103 … Noch op ons vrouwen dach voirs (wo 

02-02-1401) … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 5. p.123. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.133 … Noch op sinte Jacobs dach (di 25-07-

1402) … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 6. p.155. … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix 

gilt binnen der selver stat int halve jair voirs … p.164 … Opten irsten dach van augusto (zo 

01-08-1406) … Noch opten selven dach … p.165 … Item Jacob Wreden VIII sc. 
50 Zie ← BP 1178 f 340r 10 za 15-01-1390, overdracht van de lijfrente. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 04. 

 

131 

dicta parochia retro communes agros de Herende datas sibi ad pactum a 

Johanne dicto die Jonghe filio quondam Theoderici dicti die Jonghe prout 

in litteris supportavit Nijcholao Mijs soen suo fratri cum litteris et 

(verbeterd uit: j) jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta paccione in litteris contenta. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 B 04 f. 303. 

 in festo Mijchaelis: donderdag 29-09-1390. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1390. 

 Quarta post Mathei: woensdag 21-09-1390. 

 

BP 1178 f 303r 01 do 29-09-1390. 

Johannes gnd Mijs soen van Lijeshout droeg over aan zijn broer Nijcholaus 

Mijs soen een stuk land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd op Gene Herens, 

tussen Emondus van Hellu enerzijds en Johannes Peters anderzijds, aan hem 

uitgegeven door Jacobus zvw Wautgherus gnd Boertken van Eijndoven, belast 

met een pacht en cijns aan voornoemde Jacobus. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Mijs soen de Lijeshout peciam terre sitam in parochia de 

Beke prope Arle in loco dicto op Ghene Herens inter hereditatem Emondi de 

Hellu ex uno et inter hereditatem Johannis Peters ex alio cum suis 

attinentiis datam sibi ad pactum a Jacobo filio Wautgheri dicti quondam 

Boertken de Eijndoven ut dicebat supportavit Nijcholao Mijs soen suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere 

exceptis paccione et (dg: .) censu dicto Jacobo exinde solvendis. Testes 

Penu et Jorden datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 303r 02 do 29-09-1390. 

Willelmus zvw Willelmus Maes soen verkocht aan Johannes zv Arnoldus gnd 

Ghenen soen van Gheffen 3 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd in 

Geffenre Veld, ter plaatse gnd in het Goerken, tussen Petrus Pelser 

enerzijds en Aleijdis Broes anderzijds. 

 

....... Solvit. 

Willelmus filius quondam Willelmi Maes soen tres lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Geffen in loco dicto in Gheffenre Velt in 

loco dicto #int Goerken# inter hereditatem Petri Pelser ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Broes ex alio vendidit Johanni filio (dg: Arnoldi) 

Arnoldi dicti Ghenen soen de Gheffen promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: testes datum) tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 03 do 29-09-1390. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere beloofde aan Laurencius zvw Arnoldus gnd 

Nolleken 12 gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere promisit Laurencio filio quondam 

Arnoldi dicti Nolleken XII gulden scilicet XXX licht placken pro quolibet 

gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 04 do 29-09-1390. 

Johannes Scoerman van Ghemert droeg over aan Walterus Arts soen een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, voor het hek gnd Ynde, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den 

Bosch anderzijds, aan hem uitgegeven door Ghevardus van Achel en zijn zoon 

Henricus, belast met de cijns en de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Scoerman de Ghemert peciam terre sitam in parochia de Vucht (dg: 

in pa) sancti Lamberti ante repagulum dictum (dg: Hec) Ynde inter 
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hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad hospitale in Busco ex alio datam sibi ad pactum a Ghevardo 

de Achel et Henrico eius filio prout in litteris supportavit Waltero Arts 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis #censu et# paccione in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 05 do 29-09-1390. 

Godescalcus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 06 do 29-09-1390. 

Theodericus zvw Johannes molenaar van Spoerdonc verkocht aan Albertus die 

Ketellere een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 2½ mud Johannes zv Henricus zv Willelmus gnd van der 

Noetelen beloofd had aan voornoemde Theodericus, gaande uit (1) een beemd 

gnd die Roderijt, in Oirschot, tussen erfgoed van de heer van Petershem 

enerzijds en die Aa anderzijds, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Oirschot, die Johannes Casterman aan voornoemde Johannes zv Henricus zv 

Willelmus van der Noetelen met Lichtmis moet leveren, gaande uit een huis 

en tuin van voornoemde Johannes Casterman, in Oirschot, welke pacht van ½ 

mud rogge voornoemde Johannes Casterman tot onderpand51 had gesteld voor de 

betaling van voornoemde pacht van 2½ mud rogge. 

 

Theodericus filius quondam Johannis multoris de Spoerdonc hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco (dg: de) 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis #dicte# mensure de Busco 

(dg: here solvenda he) quam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure Johannes filius Henrici filii Willelmi dicti van 

der Noetelen promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

hereditarie termino solucionis et loco predictis ex quodam prato dicto 

communiter die (dg: Rod) Roederijt sito in parochia de Oerscot inter 

hereditatem domini de Peterssem ex uno et inter (dg: h) aquam ibidem 

dictam die Aa ex alio et (dg: ad maiorem securitatem atque ex domo et 

orto ....... dicti Johannis) ex hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Oerscot quam Johannes Casterman dicto Johanni filio 

Henrici filii Willelmi van der Noetelen solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex domo et orto ipsius Johannis Casterman sitis in 

parochia de Oerscot (dg: prout in l) quam paccionem dimidii modii 

siliginis dictus Johannes (dg: ...) Casterman pro solucione dicte 

paccionis duorum et dimidii modiorum siliginis ad pignus imposuerat prout 

in litteris (dg: sup) vendidit Alberto die Ketellere cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem (dg: d) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 07 do 29-09-1390. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht door 

Zebertus gnd Rodinc van Os. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer hereditarium censum viginti solidorum 

monete venditum dicto quondam Willelmo a Zeberto dicto Rodinc de Os prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

                         
51 Zie ← BP 1176 f 014r 02 di 23-12-1376, uitgifte van de Roderijt voor 

erfpacht van 3 mud, waarbij de pacht van ½ mud mede tot onderpand werd 

gesteld. 
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BP 1178 f 303r 08 do 29-09-1390. 

Zegherus van Puppel verkocht aan Rodolphus Wekel zvw Henricus Wekel de 

jongere ¼ deel met gebouwen van een hofstad in Den Bosch, aan de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van Henricus van Lijt enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus van Tricht anderzijds, te weten het ¼ deel tussen erfgoed 

van Petrus van Bardwijc enerzijds en erfgoed van Hubertus van Volkel 

anderzijds, aan hem verkocht door Hubertus Kersmaker van Uden. 

 

Zegherus de Puppel quartam partem cum suis edificiis domistadii siti in 

Busco ad vicum dictum Boertsche Straet inter hereditatem Henrici de Lijt 

ex uno et inter hereditatem quondam Henrici de Tricht ex alio scilicet 

illam (dg: medietatem) quartam partem cum suis edificiis que sita est 

(dg: est) inter hereditatem (dg: d) Petri de (dg: P) Bardwijc ex uno et 

inter hereditatem (dg: de) Huberti de Volkel ex alio venditam sibi ab 

Huberto Kersmaker de Uden prout in litteris (dg: s) vendidit Rodolpho 

Wekel filio quondam Henrici Wekel junioris supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 09 do 29-09-1390. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Zegherus 36 Hollandse gulden 

of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Zeghero XXXVI Hollant gulden seu valorem 

(dg: ad) a data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 10 vr 30-09-1390. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert beloofde aan Henricus van 

den Hoevel 146 gulden, 31 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

Hubertus filius (dg: fi) quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert 

promisit Henrico van den Hoevel centum et (dg: se) quadraginta sex gulden 

scilicet XXXI (dg: coe) ghemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

(dg: nativitatis .) Martini proxime futurum persolvendos. Testes Penu et 

Jorden datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 303r 11 vr 30-09-1390. 

Boudewinus gnd Otten soen droeg over aan Margareta wv Johannes Karnau een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1 

morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Donk, 

tussen Boudewinus bv Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen enerzijds en 

voornoemde Everardus en zijn broer Jacobus anderzijds, welke cijns aan 

eerstgenoemde Boudewinus was verkocht door voornoemde Everardus zvw 

Arnoldus Ghenen soen. 

 

Boudewinus dictus (dg: Ot) Otten soen hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

jugero terre sito infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto die Donc 

inter hereditatem Boudewini fratris Everardi (dg: dicti) filii quondam 

Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter hereditatem dicti Everardi et Jacobi 

sui fratris ex alio venditum primodicto Boudewino a dicto Everardo filio 

quondam (dg: Everardi) Arnoldi (dg: Arnoldi) Ghenen soen prout in 

litteris (dg: sup) supportavit Margarete #(dg: filie quondam Johannis 

.......)# relicte quondam Johannis Karnau cum litteris et jure promittens 

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

Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 303r 12 wo 21-09-1390. 

Zibertus van Hoculem verklaarde dat zijn zoon Zibertus alle achterstallige 

termijnen heeft geleverd van een b-erfpacht die voornoemde Zibertus zv 
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Zibertus moet leveren aan eerstgenoemde Zibertus. 

 

Zibertus de Hoculem (dg: H) palam recognovit per Zibertum suum filium ab 

omnibus arrestadiis sibi deficientibus occacione hereditarie paccionis 

quam dictus Zibertus filius dicti Ziberti primodicto Ziberto suo filio! 

solvere tenetur annuatim. Testes Spanct et Jorden datum quarta post 

Mathei. 

 

1178 mf9 B 05 f. 303v. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1390. 

 Quinta post Remigii: donderdag 06-10-1390. 

 

BP 1178 f 303v 01 vr 30-09-1390. 

De broers Tijberius gnd Berijs, Mijchael en Johannes, kvw Johannes van 

Breda van Waelwijc, Petrus Hagen ev Margareta, en Henricus van den Hoevel 

ev Johanna, dv voornoemde Johannes van Breda van Waelwijc, en de broers 

Johannes en Rodolphus, kvw Rodolphus die Eenwijnter, maakten een erfdeling 

van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Tijberius kreeg (1) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche 

maat, die Elizabeth wv voornoemde Johannes van Breda verworven had van 

Gertrudis Berijs en haar kinderen, (2) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, 

Bossche maat, die voornoemde wijlen Elizabeth verworven had van Petrus die 

Gruijter, (3) alle goederen die voornoemde wijlen Elizabeth geschonken had 

aan voornoemde Tijberius. 

 

Tijberius dictus Berijs Mijchael (dg: eius fr) et Johannes fratres liberi 

quondam Johannis de Breda de Waelwijc Petrus Hagen maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris et Henricus van den Hoevel maritus et 

tutor legitimus Johanne sue uxoris filiarum dicti Johannis de #Breda de# 

Waelwijc Johannes Rodolphus fratres liberi quondam Rodolphi die 

Eenwijnter palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p) mutuo 

fecisse de omnibus bonis (dg: eis de) ad se spectantibus quocumque sitis 

ut dicebant mediante qua divisione hereditaria paccio (dg: octo) viginti 

(dg: s) lopinorum siliginis mensure de Busco quam Elizabeth relicta dicti 

quondam Johannes de Breda erga Gertrudem (dg: Be ..) Berijs et eius 

liberos acquisiverat (dg: prout in litteris dicebant contineri) item 

hereditaria paccio octo lopinorum siliginis dicte mensure quam dicta 

quondam Elizabeth erga Petrum die Gruijter acquisiverat prout in litteris 

dicebant contineri #et omnia bona que dicta quondam Elizabeth dicto 

Tijberio pridem (dg: ....) dederat nomine dotis quocumque sita# ut 

dicebant dicto Tijberio cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus et jure promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes Gerardus et Scilder datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 303v 02 vr 30-09-1390. 

Voornoemde Mijchael zvw Johannes van Breda van Waelwijc kreeg (1) de helft, 

die aan voornoemde wijlen Elizabeth wv voornoemde Johannes van Breda 

behoorde, in een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Rodolphus van Breda enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Mijchael anderzijds, te weten de helft aan de kant van Den Bosch, (2) alle 

goederen die voornoemde Elizabeth aan voornoemde Mijchael geschonken had. 

 

Et mediante qua divisione medietas que ad dictam quondam Elizabeth in 

domo et area sita in Busco in (dg: vic) aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Rodolphi de Breda ex uno et inter hereditatem dicti 

Mijchaelis ex alio scilicet illa medietas que est usque (dg: ...) 

Buscumducis #et omnia bona que dicta Elizabeth pridem ....... dederat 

nomine dotis dicto (dg: Nijcho) Mijchaeli# ut dicebant dicto Mijchaeli 

cesserunt in partem ut (dg: dictus) alii recognoverunt super quibus et 

jure promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 303v 03 vr 30-09-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Breda van Waelwijc kreeg (1) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Ywanus nzvw hr Ywanus 

priester investiet van de kerk van Waalwijk aan Elizabeth wv voornoemde 

Johannes van Breda leverde, gaande uit erfgoederen in Waalwijk, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Lambertus Hagen aan 

voornoemde wijlen Elizabeth leverde, gaande uit erfgoederen in Waalwijk, 

(3) een b-erfcijns van 15 schelling oude pecunia, die Laurencius zvw 

Nijcholaus gnd Wellens soen aan hen betaalt, gaande uit erfgoederen in 

Waalwijk, (4) alle goederen die voornoemde wijlen Elizabeth aan haar zoon 

eerstgenoemde Johannes geschonken had. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Ywanus filius naturalis quondam domini 

Ywani presbitri investiti olim #ecclesie# de Waelwijc (dg: dicto quond) 

Elizabeth relicte dicti quondam Johannis de Breda annuatim solvere 

consuevit (dg: et qu de qu de) hereditarie ex hereditatibus sitis in 

parochia de Waelwijc atque hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

mensure predicte quam Lambertus Hagen dicte quondam Elizabeth solvere 

consuevit hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de Waelwijc item 

hereditarius census quindecim solidorum antique pecunie quem Laurencius 

filius quondam Nijcholai dicti Wellens soen (dg: dicto de q) #eis# 

solvere tenetur (dg: item .) ex hereditatibus sitis in parochia de 

Waelwijc #[et] omnia bona que dicta quondam Elizabeth primodicto Johanni 

suo filio pridem dederat nomine dotis# ut dicebant dicto Johanni (dg: de) 

filio quondam Johannis de Breda cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 303v 04 vr 30-09-1390. 

Voornoemde Petrus Hagen ev Margareta dvw Johannes van Breda van Waelwijc 

kreeg (1) 3 stukken land in Waalwijk, (1ab) twee ter plaatse gnd Oijerkamp, 

beiderzijds tussen erfgoederen van voornoemde Mijchael zvw voornoemde 

Johannes van Breda van Waelwijc, (1c) 6 hont groot, ter plaatse gnd op de 

Korte Geer, tussen Theodericus Vincken soen enerzijds en Rutgherus zv 

Johannes gnd Metten soen anderzijds, (2) 4 roeden, gnd gerden, van wijlen 

Elizabeth wv voornoemde Johannes van Breda, in Waalwijk, beiderzijds tussen 

voornoemde Petrus Hagen, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats 

gnd die Meerdijk, (3) alle goederen, die voornoemde wijlen Elizabeth 

eertijds aan voornoemde Petrus Hagen en zijn vrouw Margareta geschonken 

had. 

 

Et mediante qua divisione (dg: p) tres pecie terre site in parochia de 

Waelwijc quarum (dg: una) #due# in loco dicto Oijercamp inter hereditates 

predicti Mijchaelis ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentes et 

tercia sex hont continens ad locum dictum op den Corten Gheer inter 

hereditatem (dg: d) Theoderici Vincken soen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri filii Johannis dicti Metten soen ex alio sunt site item quatuor 

virgate dicte gherden (dg: .. d) quondam Elizabeth relicte dicti quondam 

Johannis de Breda site in parochia de Waelwijc (dg: qt in qt qt) inter 

hereditatem dicti Petri Hagen ex utroque latere coadiacentem tendentes a 

communi platea (dg: ad) usque ad locum dictum die Meerdijc (dg: item) 

item omnia bona que dicta quondam Elizabeth pridem (dg: .. ....) dicto 

Petro Hagen dederat nomine dotis cum dicta Margareta eius uxore ut 

dicebant dicto Petro Hagen cesserunt in partem cesserunt in partem ut 

alii (dg: -s) recognoverunt promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 303v 05 vr 30-09-1390. 

Voornoemde Henricus van den Hoevel ev Johanna dv Johannes van Breda van 

Waelwijc kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Willelmus van Heesel aan wijlen Elizabeth wv voornoemde Johannes van Breda 

leverde, (2) alle goederen die voornoemde wijlen Elizabeth eertijds aan 

voornoemde Henricus van den Hoevel en zijn vrouw Johanna geschonken had. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: s) quam Willelmus de Heesel (dg: dicto) quondam 

Elizabeth relicte (dg: q) dicti quondam Johannis de Breda solvere 

consuevit annuatim (dg: ..) et omnia bona que dicta quondam Elizabeth 

pridem dederat dicto Henrico van den Hoevel cum dicta Johanna sua uxore 

nomine dotis ut dicebant dicto Henrico van den Hoevel cesserunt in partem 

ut alii recognoverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 303v 06 vr 30-09-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Rodolphus, kvw Rodolphus Eenwijnter, kregen 

(1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Ghibo 

die Rademaker aan Elizabeth wv Johannes van Breda van Waelwijc leverde, 

gaande uit erfgoederen in Waalwijk, (2) alle goederen die voornoemde wijlen 

Elizabeth eertijds geschonken had aan wijlen haar schoonzoon Rodolphus 

Eenwijnter en diens vrouw Elizabeth, dvw voornoemde Johannes van Breda en 

Elizabeth. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio (dg: duorum m) unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam Ghibonis die 

Rademaker Elizabeth relicte quondam Johannis de Breda solvere consuevit 

annuatim ex hereditatibus sitis in parochia de Waelwijc (dg: .. di) atque 

omnia bona que dicta quondam Elizabeth prius dederat #nomine dotis# 

Rodolpho quondam Eenwijnter suo genero cum Elizabeth sua uxore filia 

dictorum quondam Johannis de Breda et Elizabeth eius uxoris ut dicebant 

dictis Johanni et Rodolpho fratribus liberis dicti quondam Rodolphi 

Eenwijnter cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

 

BP 1178 f 303v 07 vr 30-09-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Rodolphus Eenwijnter droeg zijn helft in voornoemde 

b-erfpacht van 1 mud rogge over aan zijn voornoemde broer Rodolphus. 

 

Dictus (dg: Rodo) Johannes medietatem ad se spectantem in dicta paccione 

unius modii siliginis supportavit dicto Rodolpho suo fratri promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 303v 08 vr 30-09-1390. 

Petrus zvw Arnoldus Hagen droeg over aan Johannes van Breda zvw Rodolphus 

Eenwijnter een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes zvw Ghibo die 

Rademaker. De brief aan hem overhandigen of aan zijn broer Rodolphus. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi Hagen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco 

tradendam venditam sibi a Johanne filio quondam Ghibonis die Rademaker 

prout in litteris supportavit Johanni de Breda filio quondam Rodolphi 

Eenwijnter cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere omnino. Testes datum supra. Traditur sibi vel 

Rodolpho suo fratri. 

 

BP 1178 f 303v 09 do 06-10-1390. 

Voornoemde Johannes van Breda droeg voornoemde pacht van ½ mud rogge over 
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aan zijn broer Rodolphus. 

 

Dictus Johannes de Breda dictam paccionem dimidii modii siliginis 

supportavit Rodolpho suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes ....... et ?Scilder 

datum quinta post [Remigii]. 

 

BP 1178 f 303v 10 do 06-10-1390. 

(dg: Johannes sup). 

 

BP 1178 f 303v 11 vr 30-09-1390. 

Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van Breda droeg over aan Johannes van 

Breda zvw Rodolphus Eenwijnter een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in ....... te leveren, aan hem verkocht door 

Johannes zvw Ghibo die Rademaker. De brief aan hem overhandigen of aan zijn 

broer Rodolphus. 

 

Mijchael (dg: filius qu) de Waelwijc filius quondam Johannis de Breda 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in ....... tradendam (dg: ex) venditam sibi a 

Johanne filio quondam Ghibonis die Rademaker prout in litteris 

supportavit Johanni de Breda filio quondam Rodolphi Eenwijnter cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. #Vladeracken et Scilder datum in crastino 

Mijchaelis#. Tradetur littera sibi vel Rodolpho suo fratri. 

 

BP 1178 f 303v 12 do 06-10-1390. 

Voornoemde Johannes van Breda droeg voornoemde pacht van ½ mud rogge over 

aan zijn broer Rodolphus. 

 

Dictus Johannes de Breda [dictam paccionem] dimidii modii siliginis 

supportavit Rodolpho suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

servare et ex parte sui deponere. Testes Uden et (dg: ..) Steenwech datum 

quinta post Remigii. 

 

1178 mf9 B 06 f. 304. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 17-12-1390. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1390. 

 

BP 1178 f 304r 01 za 17-12-1390. 

Gerardus en Leria, kv Willelmus Scilder, droegen over aan Adam van Mierd, 

tbv hun broer Willelmus zv voornoemde Willelmus Scilder, 1/3 deel van alle 

goederen, die voornoemde Willelmus en zijn vrouw Katherina, ouders van 

voornoemde Gerardus en Leria, hadden vermaakt aan voornoemde Gerardus en 

Leria. 

 

(dg: Le) Gerardus et Leria liberi Willelmi Scilder cum tutore (dg: 

promiserunt super habita) terciam partem omnium bonorum (dg: dic) que 

dictus Willelmus et Katherina eius [uxor] parentes olim dictorum Gerardi 

et Lerie legaverant dictis Gerardo et Lerie ut dicebant supportaverunt 

Ade de (dg: d) Mierd ad opus Willelmi #eorum fratris# filii dicti 

Willelmi [Scilder] promittentes cum tutore (dg: ratam ratam servare) 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Goess et Ghestel datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1178 f 304r 02 za 17-12-1390. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen en hun vader Willelmus. 

 

-. 

Et (dg: fie) fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et 
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Willelmo eorum patre. Datum anno nonagesimo ut supra. 

 

BP 1178 f 304r 03 vr 30-09-1390. 

Johannes van Breda zvw Rodolphus gnd Eenwijnters droeg over aan zijn oom 

Tijberius gnd Berijs zvw Johannes van Breda van Waelwijc alle goederen, die 

aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn 

schoonmoeder Enghelberna dvw Arnoldus Beijs. 

 

-. 

Johannes (dg: filius q) de Breda filius quondam Rodolphi dicti 

Eenwijnters omnia bona sibi de morte (dg: .) Enghelberne filie quondam 

Arnoldi Beijs (dg: sce fore) socrus dicti Johannis successione advoluta 

quocumque sita supportavit (dg: Tijberio Mijchaeli de Wael) Tijberio 

dicto Berijs #suo avunculo# filio quondam Johannis de Breda de Waelwijc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Jorden datum in (dg: f) crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 304r 04 vr 30-09-1390. 

Johannes zv Elisabeth dvw Johannes Rogge droeg over aan Arnoldus gnd 

Voegheleer alle goederen, die aan voornoemde Elisabeth gekomen waren na 

overlijden van haar zuster Gheerbrugis, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door zijn voornoemde moeder Elisabeth. 

 

Johannes filius (dg: quondam) #Elisabeth filie quondam# Johannis Rogge 

omnia et singula bona Elisabeth predicte de morte quondam Gheerbrugis sue 

sororis successione hereditarie advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita supportata dicto Johanni a dicto Elisabeth eius matre prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo dicto Voegheleer cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Penu et Gerardus datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 304r 05 vr 30-09-1390. 

Gerardus van Vladeracken schonk aan zijn schoonzoon Johannes zvw Johannes 

Loijer en diens vrouw Gheerburgis dv voornoemde Gerardus (1) de helft van 

een hoeve die aan hem behoort, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, welke 

hoeve was van wijlen Fredericus bakker, (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit de hoeve van voornoemde 

Gerardus, die was van wijlen Johannes Coptiten, in Tilburg, ter plaatse gnd 

aan die Hoeve, reeds belast met cijnzen. 

 

Gerardus de Vladeracken medietatem cuiusdam mansi ad se spectantis siti 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel cum attinentiis dicte 

medietatis singulis et universis et qui mansus predictus fuerat quondam 

Frederici pistoris atque hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) #nativitatis 

Domini# ex manso ipsius Gerardi qui fuerat quondam Johannis Coptiten sito 

in parochia de Tilborch ad locum dictum aen die Hoeven #cum attinentiis# 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Johannis Loijer 

suo genero cum Gheerburge eius uxore filia dicti Gerardi nomine dotis ad 

ius oppidi de Busco etc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus inde solvendis. Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 304r 06 vr 30-09-1390. 

Gerardus van Vladeracken schonk aan zijn schoonzoon Johannes zvw Johannes 

Loijer en diens vrouw Gheerburgis dv voornoemde Gerardus een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 9/12 deel, 

behorend aan Brustinus zvw Johannes gnd van der Heze, in goederen gnd het 

Goed ter Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, welke pacht aan hem was 

verkocht door voornoemde Bruijstinus. 
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Gerardus de Vladeracken hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

novem duodecimis partibus spectantibus ad !Brustinum filium quondam 

Johannis dicti van der Heze in bonis dictis communiter tGoet ter Heze 

sitis in parochia de Doerne in loco dicto communiter Vlierden atque in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis venditam sibi a dicto 

Bruijstino prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio 

quondam Johannis Loijer suo genero cum Gheerburge eius uxore filia dicti 

Gerardi nomine dotis ad jus oppidi simul cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 304r 07 vr 30-09-1390. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Vake van Oij beloofde aan Arnoldus Heren Lonijs 

soen 24 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Severinus aanstaande (zo 23-

10-1390) te betalen. 

 

Aleijdis (dg: rel) filia quondam Henrici dicti (dg: Vake) Vake (dg: pro) 

de Oij promisit Arnoldo Heren Lonijs soen XXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad Severini proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 304r 08 ±vr 30-09-1390. 

Johannes zvw Johannes Loijer verklaarde met zijn vrouw Gheerburgis dv 

Gerardus van Vladeracken ontvangen te hebben van voornoemde Gerardus, in 

plaats van erfgoed, 150 Gelderse gulden en beloofde dit geld in te brengen 

bij de erfdeling van de goederen, die voornoemde Gerardus en diens vrouw 

Elisabeth zullen nalaten. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis Loijer palam recognovit se recepisse a 

Gerardo de (dg: La) Vladeracken cum Gheerburge sua uxore filis dicti 

Gerardi tamquam hereditatem et loco hereditatis #CL Gelre gulden# et 

promisit super omnia (dg: si) dicto Gerardo ad opus aliorum heredum dicti 

(dg: qu) Gerardi quod si ipse Johannes vel dicta Geerburgis aut sui 

heredes ad divisionem faciendam de bonis que dictus Gerardus et Elisabeth 

eius uxor in sua morte post relinquent venire voluerit et ea condividere 

extunc (dg: ipsi) primodictus Johannes aut dicta (dg: -s) Geerburgis aut 

eorum heredes ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt ad 

huiusmodi divisionem centum et L Gelres gulden seu valorem antequam dicta 

bona condividere valebunt et ad dictam divisionem venire. 

 

BP 1178 f 304r 09 ±vr 30-09-1390. 

Willelmus Scilder droeg over aan de secretaris, tbv Heijlwigis dvw Arnoldus 

gnd Vranken soen van Strijpe, voornoemde Heilwigis en de natuurlijke 

kinderen van voornoemde Heilwigis verwekt door Egidius van de Doorn, een 

b-erfcijns van 8 pond geld, in Sint-Oedenrode te betalen, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel, behorend aan 

Henricus Roesmont van Sint-Oedenrode, in een hoeve gnd Koudeberg, in Sint-

Oedenrode, welke cijns aan voornoemde Willelmus was verkocht door Antonius 

van de Doorn zvw Nijcholaus gnd Vinscot. Zou voornoemde Heijlwigis of een 

van haar natuurlijke kinderen overlijden, voordat die zijn deel in 

voornoemde cijns had verkocht of vervreemd, dan gaat diens deel naar de 

anderen. 

 

Willelmus Scilder hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et in Rode tradendum de 

tercia parte ad Henricum Roesmont de Rode sancte Ode spectante in quodam 

manso dicto communiter Caudeberch sito in parochia de (dg: de) Rode 

sancte Ode et ex attinentiis dicte tercie partis supradicti mansi 

singulis et universis venditum dicto Willelmo ab Antonio de Spina filio 
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(dg: dicti) quondam Nijcholai dicti Vinscot prout in litteris supportavit 

mihi ad opus Heijlwigis filie quondam Arnoldi dicti Vranken soen de 

Strijpe ad opus (dg: su) eiusdem Heilwigis et ad opus puerorum naturalium 

ab eadem Heilwige et Egidio de Spina pariter #genitorum# et generandorum 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et si aliquis eorum Heijlwigis et puerorum naturalium 

decesserit (dg: aliq) #antequam# suam partem sibi in dicto censu 

competentem vendiderit seu alienaverit quod extunc pars huiusmodi (dg: 

dece) decedenti in dicto censu competens ad aliorum eorum (dg: li) 

puerorum naturalium supervivos remanentes devolvatur. Testes. 

 

BP 1178 f 304r 10 ±vr 30-09-1390. 

Egidius van de Doorn beloofde aan de secretaris, tbv Egidius, Arnoldus en 

Elizabeth, nkv eerstgenoemde Egidius verwekt bij Heijlwigis dvw Arnoldus 

gnd Vrancken soen van Stripe, 300 Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. Zou een van de kinderen voor zijn 20e jaar overlijden dan gaat 

diens deel naar de anderen. 

 

Egidius de Spina promisit super omnia et habenda mihi ad opus Egidii 

Arnoldi et Elizabeth puerorum primodicti Egidii ab eodem Egidio et 

Heijlwige filia quondam Arnoldi dicti Vrancken soen de Stripe pariter 

genitorum CCC Gelre gulden seu valorem ad monitionem (dg: per) dictorum 

puerorum persolvendos et si aliquis dictorum (dg: liber) puerorum 

naturalium decesserit antequam ad vicesimum annum pervenerit quod extunc 

tota pars huiusmodi decedenti competens in dicta pecunia ad alios 

eorundem puerorum naturalium devolvatur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 304r 11 ±vr 30-09-1390. 

(dg: La). 

 

BP 1178 f 304r 12 ±vr 30-09-1390. 

Laurencius zv Johannes van Herlaer molenaar verkocht aan Johannes Nellen 

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

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

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Walterus Mijs enerzijds en erfgoed van 

Luijta gnd Cannarts anderzijds, reeds belast met 5 pond geld b-erfcijns. 

 

Laurencius filius (dg: q) Johannis de Herlaer multoris hereditarie 

vendidit Johanni Nellen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et in Busco t) 

ex domo et orto dicti venditoris sitis in Buscoducis ad finem vici 

Hijntamensis inter hereditatem Walteri Mijs ex uno et inter hereditatem 

Luijte dicte Cannarts ex alio promittens (dg: warandiam) super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque libris 

hereditarii census monete exinde prius solvendis (dg: et suff). Testes 

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

 

BP 1178 f 304r 13 ±vr 30-09-1390. 

Johannes zvw Johannes van Breda droeg over aan zijn broer Tijberius gnd 

Berijs een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-

Apostel te leveren, aan hem verkocht door Gertrudis wv Berisius gnd 

Hubbelen en haar kinderen Johannes, Walterus, Bela en Gertrudis. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Breda hereditariam paccionem viginti 

(dg: s) lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree 

apostoli venditam sibi a Gertrude (dg: f) relicta quondam Berisii dicti 

Hubbelen Johanne Waltero (dg: Be) Bela et Gertrude eius liberis prout in 

litteris supportavit Tijberio dicto Berijs suo fratri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 304r 14 ±vr 30-09-1390. 

Henricus Nollekens soen van Zonne beloofde aan Egidius van de Doorn, tbv 

zijn natuurlijke kinderen Hilla, Aleijdis, Luijtgardis, Truda en Katherina, 

20 Hollandse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus Nollekens soen de Zonne promisit Egidio de Spina ad opus Hille 

Aleijdis Luijtgardis Trude et Katherine suorum puerorum naturalium XX 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Scilder et Gestel datum 

supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

1178 mf9 B 07 f. 304v. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1390. 

 anno nonagesimo mensis octobris die quinta: woensdag 05-10-1390. 

 

BP 1178 f 304v 01 vr 30-09-1390. 

Gheerlacus van Keeldonc zvw Henricus Kolne van Bucstel verkocht aan 

Willelmus Broeder zvw Willelmus Broeder ¼ deel in (1) een hoeve52 gnd het 

Goed ter Zandvoort, van voornoemde wijlen Henricus, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Mulsen, (2) 3 bunder broekland met houtwas en toebehoren, van 

voornoemde wijlen Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd Oetendonk, dit ¼ 

deel belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Johannes 

Nouden, een b-erfpacht53 van 1 mud rogge aan voornoemde koper en een 

lijfrente van ½ Brabantse dobbel op het leven van jkvr Maria kloosterlinge 

in Hochte dvw voornoemde Henricus Kolne. 

 

Gheerlacus de Keeldonc filius quondam Henrici Kolne de Bucstel unam 

quartam partem (dg: sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam) ad se spectantem in quodam manso (dg: dicti) dicto tGoet ter 

(dg: Zans) Zantvoert dicti quondam Henrici siti in parochia de (dg: pr) 

Bucstel in loco dicto Mulsen et in attinentiis dicti mansi (dg: dicti q) 

universis quocumque sitis prout dictus quondam #Henricus# in dicto manso 

cum suis attinentiis decessit #+ { BP 1178 f 304v 02 invoegen}# ut 

dicebat vendidit Willelmo Broeder filio quondam Willelmi Broeder 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis 

Johanni Nouden et hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: ex) 

dicto emptori (dg: ex dicta) atque vitali pensione (dg: unius) #dimidii# 

Brabant dobbel ad vitam domicelle Marie monialis in (dg: Hocsce) Hochte 

(dg: fratris dicti) filie dicti quondam Henrici Kolne ex (dg: -i) dicta 

quarta parte prius solvendis. Testes Willelmus et Gestel datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 304v 02 vr 30-09-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 304v 01}. 

+ atque in tribus bonariis paludis #cum suis lignicrescencia et 

attinentiis# dicti quondam Henrici sitis in dicta parochia in loco dicto 

(dg: Oede) Oetendonc. Testes (dg: Uden et Loze datum supra). 

 

BP 1178 f 304v 03 vr 30-09-1390. 

Matheus zvw Johannes gnd Kitsart en Adam Hoet ev Geerburgis dvw voornoemde 

Johannes Kijtsart droegen over aan Henricus gnd die Wit szvw Johannes 

Wilgeman een b-erfcijns van 50 schelling geld, die Gerardus gnd Snellart 

zvw Gerardus van Hees smid aan voornoemde Johannes Kitsart beloofd had, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

                         
52 Zie → BP 1180 p 429r 08 wo 19-04-1396, uitgifte van de helft van de 

hoeve, onder meer belast met een lijfrente van 1 Brabant dobbel mottoen op 

het leven van jkvr Maria dvw Henricus Kolne. 
53 Zie → BP 1178 f 358v 03 do 24-02-1390, verkoop van deze pacht. 
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Hinthamerstraat naar Porta Celi, tussen erfgoed van Benedictus bakker 

enerzijds en een steeg anderzijds. 

 

Matheus filius quondam Johannis dicti Kitsart et Adam Hoet maritus et 

tutor legitimus Geerburgis sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Kijtsart hereditarium censum quinquaginta solidorum monete quem Gerardus 

dictus Snellart filius quondam Gerardi de Hees fabri promisit se daturum 

et soluturum dicto Johanni Kitsart hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico tendente a vico 

Hijnthamensi versus Portam Celi inter hereditatem Benedicti pistoris ex 

uno et inter (dg: he) quandam stegam ibidem ex alio prout in litteris 

supportaverunt Henrico dicto (dg: W) die Wit genero quondam (dg: 

Willelmi) #Johannis# Wilgeman cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) 

W et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 304v 04 wo 05-10-1390. 

Hiervan een instrument maken. De koopprijs is voldaan. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes van den Kloot, Goeswinus van Best en 

Johannes Vrient van Helmont. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: acta) addendo renun.... ut in forma 

et recognovit sibi de pretio vendicionis fore satisfactum. Acta in camera 

presentibus Johanne de Gobo et Goeswino de Best Johanne Vrient van 

Helmont datum anno nonagesimo mensis octobris die quinta hora vesperarum. 

 

1178 mf9 B 08 f. 305. 

 anno nonagesimo: 1390. 

 in die Remigii: zaterdag 01-10-1390. 

 Quinta post Remigii: donderdag 06-10-1390. 

 Secunda post Remigii: maandag 03-10-1390. 

 

BP 1178 f 305r 01 ±za 01-10-1390. 

Contracten van de schepenen Johannes van Erpe, Gerardus van Uden, Henricus 

Dicbier zv Godefridus, Jacobus Loze, Gerardus van Aa, Hubertus van Ghemert 

en Jacobus Steenwech, in het jaar 90. 

 

Contractus scabinorum Johannis de Erpe Gerardi de Uden Henrici Dicbier 

filii Godefridi Jacobi Loze Gerardi [de Aa Huberti de] Ghemert et Jacobi 

Steenwech anno nonagesimo. 

 

BP 1178 f 305r 02 za 01-10-1390. 

Johannes Bollen zvw Henricus gnd Zoerendonc droeg over aan zijn kinderen 

Nijcholaus en Johannes zijn vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, 

over de Korenbrug, aan het eind van de straat gnd Uilenburg, tussen erfgoed 

van Elijas gnd Witte enerzijds en erfgoed van Hubertus gnd Sceelkens 

anderzijds, aan voornoemde Johannes Bollen verkocht door Jacobus zvw 

Jacobus gnd Lang Jacob. 

 

Johannes Bollen filius quondam Henrici dicti Zoerendonc suum usufructum 

sibi competentem in domo et area sita in Busco ultra pontem bladi ad 

finem vici dicti Ulenborch inter hereditatem Elije dicti (dg: Witte ex a) 

Witte ex uno et inter hereditatem Huberti dicti Sceelkens ex alio 

venditam dicto Johanni Bollen a Jacobo filio quondam Jacobi dicti Lang 

Jacob prout in litteris supportavit Nijcholao et Johanni suis liberis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dicbier et (dg: Jac) Steenwech datum in die Remigii. 

 

BP 1178 f 305r 03 do 06-10-1390. 

Voornoemde broers Nijcholaus en Johannes verkochten voornoemd huis en erf 
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aan Gerardus van Vladeracken. Verkopers en voornoemde Johannes Bollen 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Dicti Nijcholaus et Johannes fratres dictam domum et aream vendiderunt 

Gerardo de Vladeracken supportaverunt cum litteris et (dg: ju) aliis et 

jure (dg: promittentes ratam) promittentes et cum eis dictus Johannes 

Bollen ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden 

et (dg: Goesw) Steenwech datum quinta post Remigii. 

 

BP 1178 f 305r 04 do 06-10-1390. 

(dg: Nicholaus gnd Coelken). 

 

(dg: Nicholaus dictus Coelken). 

 

BP 1178 f 305r 05 ma 03-10-1390. 

Philippus Jozollus als houder van de brief droeg over aan Stamelaert van de 

Kelder, tbv hr Scotelleer, 12 oude Franse schilden, aan voornoemde 

Philippus, tbv Thomas Asinarius en zijn medekooplieden in Den Bosch of tbv 

de houder van de brief, beloofd door Willelmus Daems soen van Buchoeven en 

Johannes van den Dijesen. 

 

Philippus Jozollus #tamquam lator# XII aude scilde monete regis Francie 

promissos dicto Philippo ad opus Thome Asinarii et eius sociorum 

mercatorum in Busco vel ad opus latoris litterarum exinde confectarum a 

Willelmo Daems soen de Buchoeven et Johanne van den Dijesen prout in 

litteris legitime supportavit Stamelaert de Penu ad opus domini 

Scotelleer cum litteris et jure. Testes Johannes et Uden datum secunda 

post Remigii. 

 

BP 1178 f 305r 06 ma 03-10-1390. 

Henricus Mutsart droeg over aan Adam van Mierd zijn helft in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Lijt 

enerzijds en Egidius Schrijver anderzijds, van welk huis voornoemde 

Henricus en Walterus gnd Pennninc een helft gekocht hadden van Petrus van 

Berze en de andere helft van Henricus Vos zvw Henricus Vos van Aelborch en 

zijn kinderen Johannes en Arnoldus. De brief overhandigen aan hr Mathijas 

Sorge. 

 

Henricus Mutsart medietatem ad se spectantem in domo et area sita in 

Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis de Lijt ex uno 

et inter! Egidii scriptoris ex alio de qua domo et area dictus Henricus 

et Walterus dictus Pennninc unam medietatem erga Petrum de Berze et 

reliquam medietatem erga Henricum Vos filium quondam Henrici Vos de 

Aelborch Johannem et Arnoldum eius liberos emendo acquisiverat prout in 

litteris supportavit Ade de Mierd cum litteris et aliis et jure 

promittens #super habita et habenda# ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Erpe et Loze datum supra. Traditur domino 

Mathije Sorge. 

 

BP 1178 f 305r 07 ma 03-10-1390. 

Walterus Penninc droeg zijn helft in voornoemd huis en erf over aan Adam 

van Mierde. De brief overhandigen aan hr Mathijas Sorge. 

 

Walterus Penninc medietatem ad se spectantem in predicta domo et area 

supportavit Ade de Mierde cum litteris et aliis et jure promittens #super 

habita et habenda# ratam servare et obligationem (dg: dep) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera domino Mathije Sorgen. 

 

BP 1178 f 305r 08 ma 03-10-1390. 

Engbertus van der Boijdonc droeg over aan de secretaris, tbv Nijcholaus 

nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken, een b-erfpacht van 1 malder rogge, 
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Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd aan Genen Rame, tussen Arnoldus van den Laer 

enerzijds en Johannes gnd Rijke anderzijds, aan hem overgedragen door 

Petrus gnd Loeffart. 

 

Engbertus van der Boijdonc hereditariam paccionem unius maldri siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre sita 

in parochia de Nijsterle ad locum dictum aen Ghenen Rame inter 

hereditatem Arnoldi van den Laer ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Rijke ex alio supportatam sibi a Petro dicto (dg: Loefa) Loeffart 

prout in litteris supportavit mihi ad opus Nijcholai filii naturalis 

quondam Rodolphi Rover de (dg: Vlad) Vladeracken cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 305r 09 ma 03-10-1390. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens soen droeg over aan Gertrudis wv Johannes 

gnd Huge een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Mijchael van 

Espdonc beloofd had met Lichtmis in Uden, ter plaatse Boekel, aan 

voornoemde Andreas te leveren, gaande uit (1) een hoeve, die was van wijlen 

Henricus die Rode van Erpe, in Uden, ter plaatse gnd op Boekel, (2) 1 

mudzaad roggeland, ter plaatse gnd Boekel, tussen Johannes van Dijnter 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1/8 deel, dat aan voornoemde 

Mijchael gekomen was na overlijden van zijn ouders, in goederen gnd die 

Espdonk, in Gemert, welke mudzaad en 1/8 deel voornoemde Mijchael mede tot 

onderpand had gesteld. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemkens soen hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginsi mensure de Busco quam Mijchael de Espdonc 

promisit se daturum et soluturum dicto Andree hereditarie purificationis 

et in parochia de Uden in loco dicto op Boekel tradendam et (dg: 

tradendam) deliberandam de et ex quodam manso qui fuerat quondam Henrici 

die Rode de Erpe sito in parochia de Uden predicta in dicto loco op 

Boekel vocato atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: et de) atque ex una 

modiata terre siliginee sita in dicto loco Boekel vocato inter 

hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex (dg: un) octava parte dicto Mijchaeli de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta in bonis dictis die Espdonc sitis in 

jurisdictione de Ghemert et in attinentiis eorum eorum bonorum singulis 

et universis quocumque locorum sitis quas modiatam terre et octavam 

partem dictorum bonorum die Espdonc vocatorum cum suis attinentiis dictus 

Mijchael simul cum dicto manso et suis attinentiis pro solucione dicte 

paccionis trium modiorum siliginis !in ad pignus imposuit prout in 

litteris supportavit Gertrudi relicte quondam Johannis dicti Huge cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 305r 10 ma 03-10-1390. 

Nijcholaus gnd Coel die Smit van Bijstervelt schonk aan zijn schoonzoon 

Theodericus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere en diens vrouw Yda dv 

voornoemde Nijcholaus (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

die Johannes Stierken en zijn zoon Nijcholaus met Lichtmis in Helmond 

moeten leveren aan eerstgenoemde Nijcholaus, gaande uit de helft van een 

stuk land en aangelegen schuur, in Helmond, achter de ameide aldaar, tussen 

Petrus Coninc enerzijds en Arnoldus zvw Henricus gnd Metten soen 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, die 

Willelmus gnd Lenen soen die Cuper en Johannes van Adorp met Lichtmis in 

Helmond moeten leveren aan eerstgenoemde Nijcholaus, gaande uit de andere 

helft van voornoemd stuk land en schuur, (3) een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge, maat van Helmond, die Hermannus zv Rodolphus van Stipdonc met 
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Lichtmis in Helmond moet leveren aan voornoemde Nijcholaus gnd Coel die 

Smit, gaande uit een stuk land in Helmond, tussen Henricus Dekens enerzijds 

en Johannes Hollanders anderzijds, (4) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, 

maat van Helmond, die Cristianus gnd die Cammescerper met Lichtmis in 

Helmond moet leveren aan voornoemde Nijcholaus Coel die Smit, gaande uit 

een stuk land in Helmond, tussen Walterus van den Goet enerzijds en 

Johannes gnd die Roede anderzijds, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen en 

goederen van Theodericus zv Bollardus van Asten gnd van den Vloege szv 

Conegondis en Moescops van Bakel, die voornoemde Theodericus met zijn vrouw 

verkregen had als huwelijksgoederen, {f.305v} in Bakel?, te weten uit (5a) 

een stuk land gnd die Geer, waarop twee vaten rogge worden gezaaid, (5b) 

een akker gelegen naast ....... Pleijtsen, waarop 7 vaten rogge worden 

gezaaid, zoals deze daar ligt tussen gebannen? schotten?, (5c) zijn schuur 

met heiden, (5d) een b-erfcijns van 3 penning, die Johannes zoon !der Welen 

hem betaalt, (5e) zijn deel van een cijns van 9 penning, die Henricus van 

Brugsken betaalt, (5f) alle goederen of erfgoederen, die aan voornoemde 

Theodericus zullen komen na overlijden van zijn voornoemde schoonmoeder 

Conegundis, welke pacht van 1 mud rogge eerstgenoemde Nijcholaus Coelken 

zvw Henricus Rolaps van Hesewijc verworven had van Margareta dvw Johannes 

van Bijstervelt, via haar man Lambertus, (6) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus gnd Dunbliec? placht te leveren aan Yda 

gnd Roelaps mv eerstgenoemde Nijcholaus, gaande uit erfgoederen in 

Heeswijk, (7) een b-erfpacht van 1 steen vlas, bereid tot de hekel, die 

Johannes gnd Emonts soen beloofd had aan eerstgenoemde Nijcholaus zvw 

Henricus gnd Rolap, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land in 

Heeswijk, tussen Theodericus zvw voornoemde Henricus Rolap enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Coel #die Smit# de Bijstervelt hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont quam paccionem Johannes Stierken 

et Nijcholaus eius (dg: solut) #filius# primodicto Nijcholao solvere 

tenentur hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex medietate 

pecie terre (dg: sit) et horrei sibi adiacentis sitorum in Helmont retro 

(dg: locum repagulum dictum) ameijdam ibidem inter hereditatem Petri 

Coninc ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Henrici dicti 

Metten soen ex alio atque hereditariam paccionem unius modii modii 

siliginis dicte mensure de Helmont quam Willelmus dictus Lenen soen 

(dg :di) die Cuper et Johannes de Adorp primodicto Nijcholao solvere 

tenentur hereditarie termino solucionis et loco predictis ex reliqua 

medietate dicte pecie terre et (dg: m) horei ut dicebat item hereditariam 

paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Helmont quam Hermannus 

(dg: dictus) filius Rodolphi de Stipdonc dicto Nijcholao (dg: die S) 

dicto Coel die Smit solvere tenetur hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex pecia terre sita in parochia de Helmont inter 

hereditatem Henrici Dekens ex uno et inter hereditatem Johannis 

Hollanders ex alio item hereditariam paccionem quindecim lopinorum 

siliginis mensure de Helmont quam Cristianus dictus die Cammescerper 

dicto Nijcholao Coel die Smit solvere hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex pecia terre sita in Helmont inter hereditatem 

Walteri van den Goet ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Johannis 

dicti die Roede ex alio item hereditariam paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis (dg: et in) 

#ex# omnibus hereditatibus et bonis Theoderici filii Bollardi de Asten 

dicti van den Vloege generi Conegondis et Moescops de Bakel que idem 

Theodericus accepit cum sua uxore nomine bonorum coniugalium 

 

1178 mf9 B 09 f. 305v. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 04-10-1390. 

 Quarta post Remigii: woensdag 05-10-1390. 
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BP 1178 f 305v 01 ma 03-10-1390. 

[?sitis in parochia de ?B]akel videlicet ex quadam pecia terre dicta die 

Gheer in qua duo vasa siliginis seminantur et ex agro quodam jacente 

iuxta ....... Pleijtsen in quo septem vasa siliginis seminantur sicut 

ibidem jacet infra bannita septa atque ex horreo suo cum (dg: e.. su) 

mericis seu (dg: thimus) thimus ad illud horreum (dg: spectan) 

pertinentibus atque ex hereditario censu trium denariorum quem Johannes 

filius !der Welen sibi solvet ac ex parte sua (dg: .) census novem 

denariorum quem Henricus de Brugsken solvet annuatim necnon ex omnibus 

bonis (dg: hereditatibus) #seu# hereditatibus que dicto Theoderico (dg: 

ad hin) ex morte dicte Conegundis sue socrus succedent et advenient et 

quam paccionem #unius modii siliginis# primodictus Nijcholaus Coelken 

filius quondam Henrici Rolaps de Hesewijc erga Margaretam filiam quondam 

Johannis de Bijstervelt (dg: et Lamberto su) mediante Lamberto marito suo 

(dg: ...) mamburno suo legitimo acquisiverat item hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Henricus dictus Dunbliec? 

Yde dicte Roelaps (dg: f) matri primodicti Nijcholai solvere consuevit 

annuatim et tenebatur ex hereditatibus sitis in Heeswijc atque 

hereditariam paccionem unius steen lini parati ad scalcrum dictum hekel 

quam Johannes dictus Emonts soen promisit se daturum et soluturum 

primodicto Nijcholao filio quondam Henrici dicti Rolap hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem (dg: q) Theoderici filii dicti quondam Henrici Rolap ex uno 

et inter communem plateam ex alio (dg: item dedit) hereditarie 

supportavit (dg: d) Theoderico Mersman filio quondam Arnoldi Mersman 

senioris suo genero cum Yda sua uxore #filia dicti Nijcholai# nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: Ge et) Uden et Jacobus #Loze# datum 

supra. 

 

BP 1178 f 305v 02 ma 03-10-1390. 

Voornoemde Theodericus verklaarde dat zijn voornoemde schoonvader 

Nijcholaus alle goederen heeft gegeven, die voornoemde Nijcholaus eertijds 

beloofd had aan voornoemde Theodericus en diens vrouw Yda, toen hun 

huwelijk werd voltrokken. 

 

Nota quod ?solvit. 

Dictus Theodericus palam recognovit sibi fore factum per dictum 

Nijcholaum suum socerum ab omnibus bonis que idem Nijcholaus pridem 

promiserat dicto Theoderico cum dicta Yda sua uxore nomine dotis dum per 

matrimonium copulabantur clamans inde quitum salvis sibi suis super..ibus 
?et promissionibus hodierna die factis in suo vigore permansuris. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 305v 03 ma 03-10-1390. 

Nijcholaus gnd Coel die Smit van Bijstervelt schonk aan Denkinus van der 

Merendonc en diens vrouw Hadewigis dv voornoemde Nijcholaus een stuk land 

gnd een sille lands, in Helmond, ter plaatse gnd in Nieuwland, tussen 

Henricus Dunnebliecs enerzijds en Arnoldus Andries soen wollenklerenwever 

anderzijds, belast met een cijns aan de stad Helmond. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Smit de Bijstervelt peciam terre dictam een 

sille lants sitam in parochia de Helmont in loco dicto (dg: p.) in 

Nuwelant inter hereditatem Henrici Dunnebliecs ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Andries soen textoris laneorum ex alio (dg: item) 

supportavit Denkino van der Merendonc cum Hadewige sua uxore filia dicti 

Nijcholai nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu (dg: d) oppido de Helmont exinde 

solvendo. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 305v 04 ma 03-10-1390. 

Voornoemde Nijcholaus gnd Coel die Smit van Bijstervelt schonk aan zijn 

schoonzoon Denkinus van der Merendonc en diens vrouw Hadewigus dv 

voornoemde Nijcholaus (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus Lemmens Suagher van Bijstervelt met Lichtmis in Helmond moet 

leveren aan voornoemde Nijcholaus, gaande uit een stuk land gnd een zille 

lands, in Helmond, ter plaatse gnd het Goerven, tussen kv Godefridus van 

Bijstervelt enerzijds en kv Johannes gnd Werts anderzijds, (2) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, die voornoemde Nijcholaus 

Coel met Lichtmis in Someren beurt, gaande uit een beemd en aangelegen stuk 

land, in Someren, ter plaatse gnd die Hoeve ten Horrik, tussen 

eerstgenoemde Nijcholaus enerzijds en Henricus Custers anderzijds, welke 

pacht van 1 mud rogge eerstgenoemde Nijcholaus verworven had van Katherina 

dvw Gerardus Cuijlbrou van Dorren, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Helmond, die eerstgenoemde Nijcholaus Coel met Lichtmis beurde, gaande 

uit (3a) een akker van Johannes gnd Dapper, in Rixtel, tegenover erfgoed 

van wijlen hr Willelmus Jans soen priester, over de straat, (3b) een stuk 

beemd in Rixtel, ter plaatse gnd in die Lange Beemden, achter erfgoed van 

kinderen gnd Daems Kijnderen, welke pacht eerstgenoemde Nijcholaus 

verworven had van Johannes gnd Eckerman. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: hereditatem) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Henricus Lemmens Suagher de Bijstervelt 

dicto Nijcholao solvere (dg: con) tenetur hereditarie purificationis et 

in Helmont tradendam ex pecia terre dicta een Zille lants sita in (dg: 

Helm) parochia de Helmont in loco dicto tGoerven inter hereditatem 

liberorum Godefridi de Bijstervelt ex uno et inter hereditatem (dg: 

Johannis dicti) liberorum Johannis dicti Werts ex alio item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zoemeren quam dictus 

Nijcholaus Coel solvendam (dg: here) habet hereditarie purificationis et 

in Zoemeren tradendam ex (dg: pecia) prato et pecia (dg: p) terre ad hoc 

spectante et sibi adiacente sitis in parochia de Zoemeren in loco dicto 

die Hoeve ten Horric inter hereditatem primodicti Nijcholai ex uno et 

inter hereditatem Henrici Custers ex alio quam paccionem unius modii 

siliginis primodictus Nijcholaus erga Katherinam filiam quondam Gerardi 

Cuijlbrou de Dorren (dg: emendo) acquisiverat atque hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont quam primodictus 

Nijcholaus Coel solvendam habet hereditarie purificationis (dg: ex in 

Rijx) ex quodam agro terre Johannis dicti Dapper sito in Rijxstele in 

opposito hereditatis domini #quondam# Willelmi Jans soen presbitro ?ultra 

plateam atque ex pecia prati sita in (dg: R) Rijxstele in loco dicto (dg: 

d) in die Langhe Beemde retro hereditatem liberorum dictorum Daems 

Kijnderen quam paccionem primodictus Nijcholaus erga (dg: dictum) 

Johannem dictum Eckerman acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Denkino van der Merendonc suo genero cum Hadewige sua uxore #filia dicti 

Nijcholai# nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 305v 05 ma 03-10-1390. 

Voornoemde Denkinus verklaarde ontvangen te hebben van zijn voornoemde 

schoonvader Nijcholaus alle goederen, die voornoemde Nijcholaus beloofd had 

aan voornoemde Denkinus en diens vrouw Hadewigis dv voornoemde Nijcholaus, 

ten tijde van hun huwelijk. 

 

Nota quod ipse ?fecit ... ... (dg: ....). 

Dictus Denkinus palam recognovit sibi per dictum Nijcholaum suum socerum 

fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Nijcholaus promiserat dicto 

Denkino cum dicta Hadewige sua uxore filia dicti Nijcholai nomine dotis 

dum dicti Denkinus et Hadewigis per matrimonium copulabantur ut dicebat 

clamans inde quitum (dg: promitten) salvis tamen dicto Denkino omnibus 

bonis sibi hodierna die a dicto Nijcholao nomine dotis supportatis et 
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promissionibus sibi hodierna die factis in suo vigore permansuris. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 305v 06 di 04-10-1390. 

Elizabeth wv Godefridus gnd Enghel Goeden soen droeg over aan de 

secretaris, tbv haar kinderen Henricus, Elizabeth en Katherina, haar 

vruchtgebruik in een erfgoed, gnd des Heren Kempke, 14 hont 38 roeden 

groot, tussen de plaats gnd de Galgenberg enerzijds en Arnoldus Heijme 

anderzijds, aan wijlen voornoemde Godefridus verkocht door de stad Den 

Bosch. 

 

Elizabeth relicta quondam Godefridi dicti Enghel Goeden soen cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in quadam hereditate dicta des Heren 

(dg: Keij) Kempken quatuordecim hont (dg: ?cum tredecim) #et XXXVIII# 

virgatas terre continente sita inter locum dictum den Ghalgeberch ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Heijme ex alio vendita dicto quondam 

Godefrido ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc 

supportavit mihi ad opus Henrici Elizabeth et Katherine eius liberorum 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Luce et Steenwech datum tercia post Remigii. 

 

BP 1178 f 305v 07 wo 05-10-1390. 

Henricus en Elisabeth, kvw Godefridus gnd Engele Goedens soen en Petrus Oer 

zv Laurencius ev Katherina dvw voornoemde Godefridus verkochten voornoemd 

erfgoed aan Godescalcus van Megen. 

 

Henricus et Elisabeth liberi quondam Godefridi dicti Engele Goedens soen 

tutore et Petrus Oer filius Laurencii maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris filie dicti quondam Godefridi (dg: dicta) 

dictam hereditatem vendiderunt Godescalco de Megen supportaverunt cum 

omnibus litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe et Hubertus datum 

quarta post Remigii. 

 

 


