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1178 mf10 A 10 f. 338. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 338r 01 ±do 13-01-1390. 

Henricus van Zoelen verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van Uden van Hees 

een stuk land in Hees, ter plaatse gnd in den Pas, tussen Henricus Willems 

soen enerzijds en Andreas Roelofs soen anderzijds. 

 

Henricus de Zoelen peciam (dg: p) terre sitam in parochia de Hees in loco 

dicto in den Pas inter hereditatem Henrici Willems soen ex uno et inter 

hereditatem Andree Roelofs soen ex alio vendidit Arnoldo filio quondam 

Johannis de Uden de Hees promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes Gerardus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 02 ±do 13-01-1390. 

Ghibo zvw Johannes gnd Roefs soen verkocht aan Willelmus Terijs soen een 

stuk land, in Boxtel, achter de plaats gnd Stapelen, beiderzijds tussen 

Rodolphus bv voornoemde Ghibo, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

belast met een lijfpacht van 1 mud rogge, op het leven van Sophija dvw 

Gerardus Loijen. 

 

Ghibo filius quondam Johannis dicti (dg: Ro d) Roefs soen peciam terre 

sitam in parochia de Bucstel retro locum dictum Stapellen inter 

hereditatem Rodol[phi] fratris dicti Ghibonis ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem tendentem cum !fine ad communem 

plateam vendidit Willelmo Terijs soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta (dg: censu) vitali pensione unius modii 

siliginis ad vitam (dg: sol) Sophije filie quondam Gerardi Loijen exinde 

solvenda quam pensionem dictus emptor nunc deinceps ad vitam dicte Sophie 

solvere tenetur ex dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 03 ±do 13-01-1390. 

(dg: Joh). 

 

BP 1178 f 338r 04 ±do 13-01-1390. 

Johannes van der Vroent en zijn vrouw Katherina dvw Henricus gnd Magnus 

verkochten aan Henricus van der Dijesen zvw Johannes van der Dijesen een 

stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd aan het Hangende Rijs, in een tuin 

aldaar, tussen Heijlwigis dvw voornoemde Henricus Magnus enerzijds en Jutta 

dvw voornoemde Henricus Magnus anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Johannes van der Vroent maritus (dg: et tutor) legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti Magnus et dicta Katherina cum eodem 

tamquam cum tutore peciam terre sitam in parochia de Tilborch ad locum 

dictum aent Hangende Rijs in quodam orto ibidem inter hereditatem 

Heijlwigis filie dicti quondam Henrici Magnus ex uno et inter hereditatem 

Jutte filie dicti quondam Henrici Magnus ex alio vendiderunt Henrico van 

der Dijesen filio quondam Johannis van der Dijesen promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 338r 05 ±do 13-01-1390. 

Willelmus van Heezelt van Waelwijc verkocht aan Mijchael van Waelwijc een 

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

leveren, gaande uit (1) 3 gerden minus 3 voet land, in Waalwijk, tussen 

Petrus Reijter enerzijds en Reijnkinus molenaar anderzijds, strekkend vanaf 

de plaats gnd die Naaste Zandich Pad tot aan de plaats gnd Meerdijk, (2) 3 

roeden land, in Waalwijk, tussen Ava van Hezelt mv voornoemde verkoper 

enerzijds en Batha Stapparts anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die 
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Veld Hof Sloet tot aan de Oude Maas, (3) 3 roeden land, in Waalwijk, tussen 

voornoemde Ava enerzijds en voornoemde Batha anderzijds, strekkend vanaf de 

plaats gnd die Veld Hof Sloet tot aan de plaats gnd ter Scutten toe, reeds 

belast met de hertogencijns en dit laatste onderpand met een b-erfpacht van 

1 mud rogge. 

 

Willelmus de Heezelt de Waelwijc hereditarie vendidit Mijchaeli de (dg: 

Wa) Waelwijc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: p) Andree et in Busco tradendam ex 

tribus virgatis dictis gherden terre minus tribus pedatis sitis in 

parochia de Waelwijc inter hereditatem Petri Reijter ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini multoris ex alio tendentibus a loco dicto die 

Naeste Zandich Pat ad locum dictum Meerdijc atque ex tribus virgatis 

terre sitis in parochia (dg: perre) predicta inter hereditatem Ave de 

Hezelt (dg: ex uno et inter hereditatem) matris dicti venditoris ex uno 

et inter hereditatem Bathe Stapparts ex alio tendentibus a loco dicto die 

Velt Hof Sloet usque ad antiquam Mosam #+ {BP 1178 f 338r 06 invoegen}# 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis ex #secundo#dictis 

tribus virgatis terre sitis iuxta hereditatem dicte Ave de Heezelt sitis 

et sufficientem. Testes datum supra. Nota promisit duplex? per...... 

 

BP 1178 f 338r 06 ±do 13-01-1390. 

{Invoegen in BP 1178 f 338r 05}. 

+ atque ex tribus virgatis terre sitis in dicta parochia inter 

hereditatem dicte Ave ex uno et inter hereditatem dicte Bathe ex alio 

tendentibus a (dg: dicto) loco dicto die Velt Hof Sloet (dg: ex) usque ad 

locum dictum ter Scutten toe. 

 

BP 1178 f 338r 07 ±do 13-01-1390. 

Willelmus van Volken beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 gulden met 

Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de (dg: B) Volken promisit Philippo Jozollo etc X (dg: Hollant 

Gelre) gulden ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I 

{met een puntje ervoor en erachter}. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 08 ±do 13-01-1390. 

Theodericus zvw Theodericus die Vroede verkocht aan Theodericus die Vroede 

zv Nijcholaus Wisscart ½ morgen heide, in Oss, tussen Godefridus Delijen 

soen enerzijds en Henricus Hillen soen anderzijds, welke ½ morgen wijlen 

voornoemde Theodericus die Vroede verworven had van Arnoldus, Rodolphus, 

Johannes en Robbertus, kvw Arnoldus van Gravia. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici die Vroede dimidium iuger terre 

#mericalis# situm in parochia de Os inter hereditatem (dg: Go) Godefridi 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Henrici Hillen soen ex alio quod 

dimidium !uger terre dictus quondam Theodericus die Vroede erga Arnoldum 

Rodolphum (dg: Jan et Johannem et) Johannem et Robbertum liberos quondam 

Arnoldi de Gravia acquisiverat (dg: pro) ut dicebat (dg: s) vendidit 

Theoderico die Vroede filio Nijcholai Wisscart promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Theoderici die Vroede #sui 

patris# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 09 ±do 13-01-1390. 

Gertrudis dvw Johannes gnd Luweken verkocht aan Gerardus van Amersoijen zv 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel 3½ morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd die Grote Kamp, tussen erfgoed gnd die Grote Geer van 

wijlen voornoemde Johannes Luweken enerzijds en erfg vw Godescalcus van der 

Sporct anderzijds, belast met de onraad van de dijken, waterlaten, sluizen 
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sloten en zegedijken. 

 

Gertrudis filia quondam Johannis dicti Luweken cum tutore tria et 

dimidium iugera terre sita in parochia de Empel in loco dicto die Groten 

Camp inter hereditatem dictam die Groten Gheer dicti quondam Johannis 

Luweken ex uno et inter hereditatem heredum quondam Godescalci van der 

(dg: Spanc) Sporct ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: 

supportavit) #vendidit# Gerardo de Amersoijen filio Alberti filii quondam 

Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto onraet aggerum aqueductuum slusarum et 

fossatorum et Zeghediken (dg: exinde) ad hoc spectante. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 338r 10 ±do 13-01-1390. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Johannes zvw Gerardus 

Barbier 26½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1390) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit Johanni filio quondam Gerardi 

Barbier XXVI et dimidium Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 11 ±do 13-01-1390. 

Elizabeth dv Johannes Hoelcorf vroeg aan haar vader om toestemming buiten 

het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van haar vader. 

 

Elizabeth filia Johannis Hoelcorf petiit a dicto Johanne licenciam 

essendi etc extra domum (dg: convi) convictum et expensas dicti Johannis 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 12 ±do 13-01-1390. 

Theodericus die Bever zvw Rodolphus Bever ev Jutta dvw Otto gnd Hoesdens 

soen verkocht aan Johannes zvw voornoemde Otto alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Jutta, 

uitgezonderd 2 morgen1 land in Schijndel, ter plaatse gnd die Liekendonk, 

tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en Theodericus molenaar anderzijds. 

 

Theodericus die Bever (dg: de Hezewijc) filius quondam Rodolphi Bever 

(dg: omnia bona s) maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

quondam Ottonis dicti Hoesdens soen omnia et singula bona sibi et dicte 

sue uxori de morte quondam parentum dicte Jutte successione advoluta 

#quocumque sita# exceptis sibi et reservatis duobus iugeribus terre sitis 

in parochia de (dg: Hezewijc) #Scijnle# in loco dicto die (dg: K 

Liekentop) Liekendonc inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et 

inter hereditatem Theoderici multoris ex alio ut dicebat (dg: 

supportavit) #vendidit# Johanni filio dicti quondam Ottonis promittens 

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

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 338r 13 ±do 13-01-1390. 

Johannes en Elizabeth, kv Rutgherus van Boemel zvw Johannes, en Willelmus 

van Os ev Hilla dv voornoemde Rutgherus droegen over aan Ghibo Kesselman de 

oudere de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land, in Berlicum, tussen 

Bartholomeus gnd Meus Goedekens soen enerzijds en Hadewigis gnd Vrancken 

anderzijds, welke pacht Hilla dvw Petrus gnd Snider van Os gekocht had van 

Johannes zvw Theodericus gnd Lodders soen, en welke helft voornoemde Hilla 

overgedragen had aan voornoemde Rutgherus, tbv kv voornoemde Rutgherus 

                         
1 Zie → BP 1178 f 286v 11 do 18-08-1390, verkoop van één morgen. 
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verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dv voornoemde Hilla. 

 

Johannes et Elizabeth liberi Rutgheri de Boemel filii quondam Johannis 

cum tutore et Willelmus de Os maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie dicti Rutgheri medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis 

Domini ex quadam pecia terre sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus Goedekens soen ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis dicte Vrancken ex alio quam paccionem Hilla filia 

quondam Petri dicti Snider de Os erga Johannem filium quondam Theoderici 

dicti Lodders soen emendo acquisiverat (dg: prout in litteris 

supportaverunt Ghiboni Kesselman seniori cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere) et quam medietatem (dg: dictus) dicta Hilla (dg: sp) 

supportaverat dicto Rutghero ad opus liberorum eiusdem Rutgheri ab eodem 

et quondam Katherina sua uxore filia olim dicte Hille paritorum prout in 

litteris supportaverunt Ghiboni Kesselman seniori cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 A 11 f. 338v. 

 in octavis epijphanie: donderdag 13-01-1390. 

 

BP 1178 f 338v 01 ±do 13-01-1390. 

Ghibo Kesselman snijder de oudere ev Elizabeth dvw Hilla dvw {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Ghibo Kesselman sartor senior maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Hille filie quondam. 

 

BP 1178 f 338v 02 do 13-01-1390. 

Ghibo Kesselman snijder droeg over aan Johannes en Elizabeth, kv Rutgherus 

van Boemel zvw Johannes, de helft van een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit 2 roeden land, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede, tussen Ghisbertus gnd Pelsers enerzijds en Johannes 

Rijchmoedis anderzijds, welke helft voornoemde Ghibo verworven had van 

Hilla dvw Petrus van Os. 

 

Ghibo Kesselman sartor medietatem hereditarii census trium librarum 

monete solvendi hereditarie in festo omnium sanctorum ex duabus virgatis 

terre sitis in parochia de Geffen in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Ghisberti dicti Pelsers ex uno et inter hereditatem Johannis 

Rijchmoedis ex alio quam medietatem dictus Ghibo erga Hillam filiam 

quondam Petri de Os acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni et 

Elizabeth liberis (dg: quo) Rutgheri de Boemel filii quondam Johannis cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Goess datum (dg: qu) in octavis 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 338v 03 do 13-01-1390. 

Willelmus van Os ev Hilla dv Rutgherus van Boemel zvw Johannes droeg over 

aan Johannes en Elizabeth, kv voornoemde Rutgherus, zijn deel in voornoemde 

cijns van 3 pond, welke cijns Hilla dvw Petrus gnd Snider van Os gekocht 

had van Boudewinus zvw Johannes van Zelant. 

 

Willelmus de Os maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris (dg: to) 

filie Rutgheri de Boemel filii quondam Johannis totam partem sibi 

competentem (dg: in here) in dicto censu trium librarum et quem censum 

Hilla filia quondam Petri dicti Snider de Os erga Boudewinum filium 

quondam Johannis de Zelant acquisiverat emendo prout in litteris 

supportavit Johanni et Elizabeth liberis dicti Rutgheri promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 04 do 13-01-1390. 

Everardus zvw Johannes van der Vallen verkocht aan Heijmericus Groij een 

n-erfrente van 22 hoenderen, in Den Bosch te leveren, een helft met Sint-

Remigius en de andere helft met Epiphanie, gaande uit (1) een akker, gnd 

dat Hoeveke, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, beiderzijds tussen 

de gemeint, reeds belast met een b-erfpacht van 2 zester rogge en een 

b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, (2) een stuk land, gnd dat 

Haverland, 1 zester rogge groot, in Boxtel, in Liemde, tussen Mechtildis 

des Riken enerzijds en Joseph van Casteren anderzijds, (3) een hoeve, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd op Halder, tussen kvw Arnoldus van den Loe 

enerzijds en Johannes Tierelaij anderzijds, deze hoeve reeds belast met een 

b-erfpacht van 4 mud rogge. Voornoemde Everardus en Cristianus zv Henricus 

Bloijman van Dijnter beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

(dg: Solvit. Debet ?VI denarios). 

Everardus filius quondam Johannis van der Vallen et (dg: He Cristianus 

filius quo Henrici Bloijman de Dijnter) hereditarie vendidit Heijmerico 

Groij (dg: viginti duos pullos so) hereditarium redditum viginti duorum 

pullorum solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim (dg: d) 

epijphanie et in Busco tradendum ex quodam agro dicto dat Hoeveken sito 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eilde inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex utroque latere coadiacentem atque ex pecia 

terre dicta (dg: -t) dat Haverlant (dg: sit duo) unum sextarium siliginis 

in semine capiente sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de 

Lijemde inter hereditatem Mechtildis des Riken ex uno et inter 

hereditatem Joseph de Casteren ex alio atque ex manso sito in parochia de 

Rode sancte Ode in loco dicto op Halder inter hereditatem liberorum 

quondam Arnoldi van den Loe ex uno et inter hereditatem Johannis 

Tierelaij ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam et alia et) 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis ex dicto manso atque hereditaria paccione 

duorum sextariorum siliginis et hereditario censu viginti solidorum 

communis pagamenti ex dicto agro dat Hoeveken vocato prius solvendis 

promiserunt insuper dictus venditor et cum eo Cristianus filius (dg: quo) 

Henrici Bloijman de Dijnter indivisi super omnia (dg: warandiam et) 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 05 do 13-01-1390. 

Everardus beloofde voornoemde Cristianus schadeloos te houden. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Everardus promisit super omnia #habita et habenda# Cristianum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 06 do 13-01-1390. 

Jacobus zvw Erenbertus kramer droeg over aan de broers Johannes en 

Henricus, kvw Johannes Kathelinen soen, zijn deel in een stuk land, in 

Nederwetten, tussen voornoemde broers Johannes en Henricus, kvw Johannes 

Kathelinen soen, enerzijds en Petrus van der Scoteldonc anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Erenberti institoris (dg: p) totam partem et omne 

jus sibi competentes in pecia terre sita in parochia de (dg: Ned) 

Nederwetten inter hereditatem Johannis et Henrici fratrum liberorum 

quondam Johannis Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Petri van 

der (dg: Scoteldonc) #Scoteldonc# ex alio ut dicebat supportavit dictis 

Johanni et Henrico fratribus liberis quondam Johannis Kathelinen soen 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 338v 07 do 13-01-1390. 

De broers Rijcoldus en Rutgherus, kvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen 

droegen hun deel in voornoemd stuk land over aan voornoemde broers Johannes 

en Henricus, kvw Johannes Kathelinen soen. 

 

Solvit. 

Rijcoldus et Rutgherus fratres liberi quondam Willelmi dicti Veren 

Hadewigen soen totam partem et omne jus eis competentes in dicta pecia 

terre supportaverunt (dg: di) #dictis# Johanni et Henrico fratribus 

liberis quondam Johannis Kathelinen soen promittentes warandiam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 08 do 13-01-1390. 

Adam gnd Luwe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen die waren van wijlen hr Johannes van Benthem ridder. 

 

Adam dictus Luwe omnes et singulas vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quibuscumque que fuerant quondam domini Johannis de Benthem militis 

quocumque sitis ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 09 do 13-01-1390. 

Destijds had Arnoldus van Ghunterslaer uitgegeven aan Rodolphus zvw 

Weijndelmoedis van Boevenroede (1) een huis, erf, hofstad en alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Mechtildis dvw 

Willelmus gnd Wulner van Rode gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Mechtildis, gelegen onder Sint-Oedenrode en Schijndel, (2) een 

stuk land, dat voornoemde Arnoldus verworven had van Theodericus zv 

Henricus van Boevenrode, in Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen Everardus 

gnd Roelen soen, voor (a) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

het klooster Porta Celi bij Den Bosch, (b) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, en 6 schelling cijns oude pecunia aan kinderen gnd 

van der Hagen, (c) 2 schelling gemeen paijment aan de parochianus van 

Oirschot, (d) 22 schelling gemeen paijment aan erfg van Elizabeth gnd 

Bobben, (e) 10 schelling gemeen paijment aan Hilla gnd van Esse en haar 

kinderen, (f) 1½ hoen aan andere lieden, (g) een b-erfpacht van 7 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de onderpanden aan 

voornoemde Arnoldus van Guntherslaer te leveren. Vervolgens had voornoemde 

Rodolphus ter meerdere zekerheid tot onderpand gesteld (3) een stuk land, 

gnd die Strepe, 4 lopen rogge groot, in een hoeve gnd die Heide Hoeve, ter 

plaatse gnd Eerde, tussen Henricus van der Rijt enerzijds en erfgoed gnd 

dat Nieuweland anderzijds. Willelmus Truden soen van Daverlaer beloofde 

thans voornoemde pacht en cijnzen zó te betalen, dat voornoemde Rodolphus 

en voornoemd stuk land gnd die Strepe daarvan geen schade ondervinden. 

 

Solvit III grossos. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus de Ghunterslaer domum (dg: et 

aream) aream domistadium atque omnes (dg: hereditat) et singulas 

hereditates dicto Arnoldo et Mechtildi eius uxori filie quondam Willelmi 

dicti Wulner de Rode de morte quondam parentum dicte Mechtildis 

successione advoluta quocumque locorum tam in humido quam in sicco et in 

molli infra !pa parochias de Rode et de Scijnle consistentes sive sitas 

cum suis attinentiis singulis et universis atque quandam peciam terre 

quam idem Arnoldus erga Theodericum filium Henrici de Boevenrode 

acquisiverat sitam in Rode inter hereditates Everardi dicti Roelen soen 

ex utroque latere coadiacentes dedisset ad hereditarium pactum Rodolpho 

filio quondam Weijndelmoedis de Boevenroede scilicet pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco conventui de Porta Celi 

prope Buscumducis atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Rode ac sex solidis hereditarii census antique pecunie liberis 

dictis van der Hagen item pro duobus solidis communis pagamenti 

parochiano de Oerscot item pro viginti duobus solidis communis pagamenti 
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heredibus Elizabeth dicte (dg: Boll) Bobben item pro (dg: hereditario) 

decem solidis communis pagamenti Hille dicte de Esse et eius liberis 

atque pro uno et dimidio pullis aliis hominibus annuatim exinde solvendis 

atque pro hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de Rode 

(dg: dicto) dando dicto Arnoldo de Guntherslaer a dicto (dg: Theoderico) 

Rodolpho hereditarie purificationis et supra dictas hereditates tradenda 

ex premissis et cum deinde dictus Rodolphus ad maiorem securitatem dicte 

paccionis septem modiorum siliginis dicte mensure dicto (dg: Theoderico) 

Arnoldo de Gunterslaer annuatim ex premissis peciam terre dictam die 

Strepe quatuor lopina siliginis annuatim in semine capiente sitam in (dg: 

p) manso dicto communiter die Heide Hoeve in loco dicto Eerde inter 

hereditatem Henrici van der Rijt ex uno et inter hereditatem dictam 

communiter dat Nuwelant ex alio simul cum dictis hereditatibus pro 

solucione dicte paccionis pro vero allodio ad pignus imposuisset prout in 

litteris constitutus igitur Willelmus Truden soen de Daverlaer promisit 

super omnia quod ipse dictam paccionem et census predictos perpetue 

taliter dabit et exsolvet sic quod dicto Rodolpho (dg: dampna exinde non 

eveniant) et supra dictam peciam terre die Strepe vocatam dampna inde 

(dg: noi) non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 10 do 13-01-1390. 

Voornoemde Willelmus Truden soen beloofde aan voornoemde Rodolphus een 

lijfpacht van 1 zester rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in 

Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Willelmus Truden soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Rodolpho vitalem pensionem unius (dg: me) sextarii siliginis 

mensure de Rode anno quolibet ad eius vitam et non (dg: u) purificationis 

et in Rode tradendam ex omnibus suis bonis et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 338v 11 do 13-01-1390. 

(dg: Mechtildis wv Jacobus). 

 

(dg: Mechtildis relicta Jac quondam Jac). 

 

1178 mf10 A 12 f. 339. 

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

 anno nonagesimo hora none in crastino octavarum epijphanie: 

   vrijdag 14-01-1390. 

 

BP 1178 f 339r 01 vr 14-01-1390. 

Marcelius van Alem zvw Falco van Alem verkocht aan Petrus zv Walterus van 

Evershoet een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 4 hont land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse 

Broek, ter plaatse gnd in Koijts Kamp, beiderzijds tussen erfgoed van 

Fijssia wv Theodericus gnd Yudaes en haar kinderen, (2) 8 hont land, in 

Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen Baudekinus van Alem 

enerzijds en Johannes Margrieten soen anderzijds. 

 

Marcelius de Alem filius quondam Falconis de Alem hereditarie vendidit 

Petro filio (dg: quondam Everardi) #Walteri# de Evershoet hereditarium 

censum trium aude scilde seu valorem solvendum nativitatis Domini ex 

quatuor hont terre sitis in (dg: purif) parochia de Alem in loco dicto 

dat Alemssche Broec in loco dicto in Koijts Camp inter hereditatem 

Fijssie relicte Theoderici quondam dicti Yudaes et eius liberorum ex 

utroque latere coadiacentem item ex octo hont terre sitis in dicta 

parochia in dicto loco dat Alemssche Broec vocato inter hereditatem 

Baudekini de Alem ex uno et inter hereditatem Johannis Margrieten soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

9 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Gestel datum in crastino 

octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 339r 02 vr 14-01-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 22 oude 

schilden evenveel in ander paijment voor elke schild als de stad dan zal 

geven en betalen voor 1 oude schild, de cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Johannes Becker des Heirden soen, Lodovicus Goeswijns soen, Nijcholaus 

van Kessel zvw Johannes van den Cloet, Ghibo Penninc en Henricus van de 

Put. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 
!semper dictis tribus annis durantibus cum (dg: XXX XX) viginti duobus 

aude scilde scilicet tantum in alio pagamento #pro quolibet# quantum 

oppidum pertunc dabit et exsolvet pro aude scilt et cum censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis etc ut in forma. Acta in camera 

presentibus Johanne Becker des Heirden soen (dg: Go) Lodovico Goeswijns 

soen Nijcholao de Kessel filio quondam Johannis van den Cloet #Ghibone 

Penninc et Henrico de Puteo# testibus anno (dg: L) nonagesimo hora none 

in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 339r 03 vr 14-01-1390. 

Hermannus zvw Rutgherus gnd Tijmmerman deed tbv Herbertus Truden soen 

afstand van een huis en erf in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Johannes van Middegael enerzijds en erfgoed van 

Margareta van Doerne anderzijds. De brief overhandigen aan Ghiselbertus 

Danels soen. 

 

Hermannus filius quondam Rutgheri dicti Tijmmerman (dg: -s) super domo et 

area sita in Busco ad (dg: vicum) locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Johannis de Middegael ex uno et inter hereditatem Margarete 

de Doerne ex alio ad opus Herberti Truden soen renunciavit promittens 

ratam servare (dg: r). Testes datum supra. Tradetur littera Ghiselberto 

Danels soen. 

 

BP 1178 f 339r 04 vr 14-01-1390. 

Henricus van de Put ev Aleijdis wv Willelmus van Mulsel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes zv Denkinus van den Huijsberge verkocht had aan wijlen voornoemde 

Willelmus van Mulsel. 

 

Henricus de Puteo maritus legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: f) relicte 

quondam Willelmi de Mulsel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam (dg: W) Johannes filius Denkini van den Huijsberge 

dicto quondam Willelmo de Mulsel vendiderat prout in litteris monuit de 3 

litteris. Testes Gerardus et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 05 vr 14-01-1390. 

Johannes Gruijter van Os beloofde aan Willelmus Scilder 24 gulden en 18 

plakken met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Johannes Gruijter de Os promisit Willelmo Scilder XXIIII gulden atque 

XVIII placken ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Goess 

datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 06 vr 14-01-1390. 

Ghiselbertus gnd Danels soen en zijn vrouw Elizabeth wv Rutgherus gnd 

Tijmmermans droegen over aan Hermannus, zvw voornoemde Rutgherus en 
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Elizabeth, het vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in de helft2, 

die aan voornoemde Hermannus gekomen was na overlijden van voornoemde 

Rutgherus, resp. die aan hem zal komen na overlijden van voornoemde 

Elizabeth, in een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Rutgherus van Vlimen smid 

enerzijds en erfgoed van wijlen Everardus van Heze, nu Godefridus zvw 

Andreas, anderzijds. 

 

Ghiselbertus dictus Danels soen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris 

(dg: f) relicte quondam Rutgheri dicti Tijmmermans et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Elizabeth competentem (dg: me) 

in medietate que (dg: d) Hermanno filio dictorum quondam Rutgheri et 

Elizabeth (dg: successione) de morte dicti quondam Rugheri successione 

est advoluta et post mortem dicte Elizabeth successione advolvetur in 

domo et area sita in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem 

quondam Rutgheri de Vlimen fabri ex uno et inter hereditatem quondam 

Everardi de Heze nunc ad Godefridum filium quondam Andree spectantem ex 

alio ut dicebant supportaverunt dicto Hermanno promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum in dicto usufructu deponere. Testes 

Scilder et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 07 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Hermannus verklaarde dat voornoemde Ghisbertus en Elizabeth alle 

goederen en geldsommen gegeven hebben, die voornoemde wijlen Rutgherus aan 

hem vermaakt had. 

 

Dictus Hermannus palam recognovit sibi per dictos (dg: Hermannum et Gh) 

Ghisbertum et Elizabeth fore satisfactum ab omnibus bonis et pecuniarum 

summis que dictus quondam Rutgherus in quocumque tempore sibi legavit 

clamans inde quitum promittens super habita et habenda dictos Ghisbertum 

et Elizabeth et executroes testamenti dicti quondam Rutgheri nunquam 

impetere occacione premissorum nec in judicio nec in judicio spirituali 

nec alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 08 vr 14-01-1390. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Zochel beloofde aan Stephanus Wert 15 

Hollandse gulden (dg: of de waarde) op Sint-Jans avond aanstaande (do 23-

06-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de (dg: S) Zochel promisit Stephano 

Wert XV Hollant gulden (dg: seu valorem ad) #in vigilia# nativitatis 

Johannis proxime futura persolvendos. Testes (dg: datum supra) Scilder et 

Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 09 vr 14-01-1390. 

Belija wv Godefridus zvw Arnoldus gnd die Smit van Lijeshout droeg over aan 

haar kinderen Arnoldus, Godefridus, Katherina en Belija en aan haar 

schoonzoon Arnoldus smid zv Henricus van den Velde haar vruchtgebruik in 

alle erfgoederen, behorend aan Johannes gnd Hoelcorf, gelegen onder 

Lieshout en onder de dingbank van Aarle, welke erfgoederen aan voornoemde 

wijlen Godefridus in pacht uitgegeven3 waren door voornoemde Johannes 

Hoelcorf, belast met cijnzen, pachten en een last. 

 

Belija relicta quondam Godefridi filii quondam Arnoldi dicti die Smit de 

Lijeshout cum tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditatibus ad Johannem dictum Hoelcorf spectantibus (dg: in) quocumque 

locorum tam infra parochiam de Lijeshout quam infra jurisdictionem dictam 

                         
2 Zie → BP 1180 p 080v 15 do 14-05-1394, overdracht van de helft van dit 

huis. 
3 Zie ← BP 1178 f 058v 07 do 19-11-1388, uitgifte van deze goederen. 
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dingbanc de Arle situatis quas hereditates dictus quondam Godefridus erga 

dictum (dg: Hoel) #Johannem# Hoelcorf ad pactum acquisiverat prout in 

litteris supportavit #Arnoldo Godefrido Katherine et (dg: Be) Belije suis 

liberis et# Arnoldo fabro filio (dg: quondam) Henrici van den Velde suo 

genero (dg: cum) promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui #in# dicto usufructu existentem deponere exceptis (dg: om) 

censibus paccionibus et onere in dictis litteris contentis (dg: testes 

datum supra). 

 

BP 1178 f 339r 10 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Arnoldus, Godefridus, Katherina en Belija, kvw voornoemde 

Godefridus zvw Arnoldus gnd die Smit van Lijeshout, droegen hun deel in 

voornoemde goederen over aan hun voornoemde zwager Arnoldus smid zv 

Henricus van den Velde. 

 

Dicti Arnoldus Godefridus Katherina et (dg: Heijlwigis) #Belija# liberi 

quondam Godefridi predicti cum tutore totam partem et omne jus eis in 

premissis competentes supportaverunt dicto Arnoldo fabro promiserunt cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere exceptis 

censibus et paccionubus et oneribus in predictis litteris contentis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 11 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Arnoldus smid zv Henricus van den Velde beloofde aan zijn 

voornoemde schoonmoeder Belija een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, en 2 steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Lieshout te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: die) faber promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicte Belije vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont #et duo steen lini parati ad scalcrum# anno quolibet 

ad vitam dicte Belije purificationis et primo termino ultra annum (dg: 

..) et in Lijeshout tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 12 vr 14-01-1390. 

Johannes van Hedel beloofde aan Stephanus Wert 70 Gelderse gulden of de 

waarde op Sint-Jans avond aanstaande (do 23-06-1390) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Hel) Hedel promisit Stephano Wert (dg: unum last 

allecium) septuaginta Gelre gulden seu valorem ad vigiliam nativitatis 

Johannis proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 13 vr 14-01-1390. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Henricus van Best 12 pond geld en 4 oude 

groten met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Henrico de Best XII libras monete et 

quatuor grossos antiquos ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 14 vr 14-01-1390. 

Ghisbertus van Wel zv Johannes gnd Kuijst van Aelborch ev Katherina dv 

Wijnricus Screijnmaker verkocht aan Bodo zvw mr Arnoldus van Zanthen een 

erfcijns4 van 4 pond geld, uit een erfcijns5 van 12 pond voornoemd geld, te 

betalen met Sint-Jan, gaande uit 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 100v 02 wo 28-04-1389 (4), overdracht van de cijns van 4 

pond. 
5 Zie → BP 1182 p 437r 03 vr 20-05-1401, niet afgewerkt contract mbt een 

cijns van 8 pind uit deze cijns van 12 pond. 
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de Markt, tussen erfgoed van Gerardus Steenwech enerzijds en het stenen 

huis waarin Johannes Dicbier woont anderzijds, welke cijns van 12 pond 

wijlen mr Johannes Basijn gekocht had van Johannes Dicbier, en welke cijns 

van 4 pond Conrardus Writer gekocht had van Johannes zvw Johannes Vriese 

schrijnmaker; met 3 jaar achterstallige termijnen. 

 

Ghisbertus de Wel filius Johannis dicti (dg: Kuijst) Kuijst de Aelborch 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie (dg: Conrardi 

Writer) #Wijnrici Screijnmaker# hereditarium censum quatuor librarum 

monete de hereditario censu duodecim librarum dicte monete solvendo 

hereditarie in festo nativitatis beati Johannis ex tribus cameris cum 

suis fundis sitis in Busco ad forum inter hereditatem Gerardi Steenwech 

ex uno et inter domum lapideam in qua Johannes Dicbier moratur ex alio 

quem censum XII librarum (dg: .) magister quondam Johannes Basijn erga 

Johannem Dicbier emendo acquisiverat et quem censum quatuor librarum 

Conrardus Writer erga Johannem filium quondam Johannis Vriese scrinipari 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat vendidit [Bo]do filio quondam magistri Arnoldi de Zanthen cum 

litteris et jure et cum arrestadiis sibi de 3 annis deficientibus ut 

dicebat promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et (dg: dicti quond) quorumcumque heredum dicti quondam Conrardi 

Writer deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 15 vr 14-01-1390. 

Gerardus Roelen soen en zijn zoon Henricus beloofden aan Lambertus 

Keelbreker 40 gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen et Henricus eius filius promiserunt Lamberto 

Keelbreker XL gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339r 16 vr 14-01-1390. 

Willelmus zvw Truda gnd Bittens van Heze en Johannes Bijtter zvw Rutgherus 

Bitter verkochten aan Petrus van Bruggen een b-erfcijns van 20 schelling 

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

gaande uit een hofstad gnd Sceifelpenning, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van Henricus gnd Becker 

zvw Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van Erpe 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Truda Bitter gekocht had van 

Rodolphus Webel de oudere. 

 

Willelmus filius quondam Trude dicte Bittens de Heze et Johannes Bijtter 

filius quondam Rutgheri (dg: P) Bitter hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie medaitim Domini et mediatim Johannis de 

quodam domistadio dicto vulgaliter Sceijfelpenninc sito in Buscoducis in 

vico Hijntamensi extra portam ibidem inter hereditatem Henrici dicti 

Becker filii quondam Henrici Becker ex uno et inter hereditatem (dg: L) 

Johannis dicti de Erpe ex alio quem censum dicta quondam Truda Bitter 

erga Rodolphum Webel seniorem emendo acquisiverat prout in litteris 

vendiderunt Petro de Bruggen cum litteris et jure promittentes ratam 

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

 

1178 mf10 A 13 f. 339v. 

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

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

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1390. 

 

BP 1178 f 339v 01 vr 14-01-1390. 

Henricus zvw Arnoldus van Hoesden van Asten verkocht aan Johannes Brien zvw 

Willelmus van Buttel, tbv Willelmus, Nijcholaus, Jutta en Margareta, kv 
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Henricus zvw Willelmus van Buttel, een huis, hofstad en aangelegen kamp, in 

Deurne, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan Emondus 

Rutghers, belast met 1 penning cijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Deurne. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Brijen. 

 

(dg: Solvit. Debent XII denarios). Solvit. 

Henricus filius quondam Arnoldi de Hoesden de Asten domum domistadium et 

campum sibi adiacentem sitos in parochia de Doerne inter (dg: hereditatem 

Emondi Rutghers ex uno et inter hereditatem communitatem ex alio tendent) 

inter communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentes cum uno fine 

ad hereditatem Emondi Rutghers ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Henrico filio quondam Wil) Johanni Brien filio quondam Willelmi de Buttel 

ad opus (dg: liberorum) #Willelmi Nijcholai Jutte et Margarete liberorum# 

Henrici filii quondam Willelmi de Buttel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: cens) uno denario census et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Doerne exinde 

solvendis. Testes Scilder et Goess datum in crastino octavarum 

epijphanie. Tradetur littera dicto Johanni Brijen. 

 

BP 1178 f 339v 02 vr 14-01-1390. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Henricus zvw Theodericus van Os 

gewantsnijder een erfgoed in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen de 

osendrup van het huis van Mijchael Snijder enerzijds en de osendrup van het 

woonhuis van Johannes van Os Zebrechts soen anderzijds, strekkend vanaf de 

Kolperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Theodericus 

van Os. Verkoper en voornoemde Johannes van Os Zebrechts soen beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd 45 schelling geld aan de koper. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken quandam hereditatem sitam in 

Busco in vico dicto Colperstrate inter stillicidium domus Mijchaelis 

sartoris ex uno et inter (dg: hereditatem Johannis de Os Zebrects soen .) 

stillicidium domus #habitationis# Johannis de Os Zebrechts soen ex alio 

tendentem a dicto vico retrorsum usque ad hereditatem quondam Theoderici 

de Os pannicide ut dicebat vendidit Henrico filio dicti quondam 

Theoderici de Os pannicide promittens (dg: super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario XLV solidorum 

monete dicto Henrico emptori exinde solvendo quo facto dictus Johannes de 

Os Zebrechts soen super primodicta hereditate et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare) et cum eo dictus Johannes 

#de Os# Zebrechts soen indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis XLV solidis monete dicto emptori exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 03 vr 14-01-1390. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen droeg over aan Johannes van Edigen 

kramer de helft in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Noppen, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, zoals wijlen voornoemde Johannes 

Noppen daarin was overleden, belast met de onraad, die wijlen voornoemde 

Johannes Noppen daaruit had. 

 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen medietatem ad se 

spectantem in omnibus hereditatibus dicti quondam Johannis Noppen 

quocumque locorum infra libertatem oppidi de Busco situatis prout dictus 

quondam Johannes Noppen in eisdem hereditatibus decessit supportavit 

Johanni de Edigen institori promittens warandiam et obligationem deponere 

oneribus dictis onraet que dictus quondam Johannes Noppen exinde solvere 

consuevit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 04 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Johannes van Edingen beloofde aan voornoemde Henricus Noppen een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit geheel 
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de voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes de Edingen promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

Noppen hereditarium censum trium librarum monete hereditarie (dg: 

mediatim) Remigii ex dictis integris hereditatibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 05 vr 14-01-1390. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen en Johannes van Edigen ev Mechtildis 

dvw Henricus van Oerscot kramer verkochten aan Jacobus uter Hasselt (1) een 

kamp van wijlen voornoemde Johannes Noppen, in Berlicum, ter plaatse gnd 

die Hasselt, tussen hr Henricus Buc en Johannes Aben soen enerzijds en 

Jacobus van den Yvenlaer, Henricus Coppen soen en voornoemde Johannes Aben 

soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan de gemene waterlaat 

gnd wetering, (2) een akker aldaar, ertegenover, over de gemene weg, tussen 

Nijcholaus uter Hasselt enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne en 

Henricus Coppen soen anderzijds, (3) een streep land, aldaar, tussen 

erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en Johannes 

van der Drieborch anderzijds, belast met (a) 2 oude groten aan de hertog, 

(b) 2 oude groten aan de heer van Helmond, (c) een b-erfcijns van 18 

schelling 8 penning (dg: gemeen) geld en een b-erfcijns van 19 schelling 

geld aan dekaan en kapittel in Den Bosch, (d) een erfcijns van 24 schelling 

geld aan een altaar in de kerk in Den Bosch, (e) 4 penning nieuwe cijns aan 

het klooster Sint-Clara, (f) 11 penning en 1 mijt gemeen paijment aan de 

abdij van Berne, (g) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Hermannus 

Bac uit voornoemde goederen beurt, (h) een b-erfcijns van 20 schelling geld 

aan erfg vw Johannes Spiker. 

 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen et Johannes de Edigen 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici de 

Oerscot institoris (dg: peciam terre) quendam campum dicti quondam 

Johannis Noppen situm in parochia de Berlikem in loco dicto die Hasselt 

inter hereditatem domini Henrici Buc et Johannis Aben soen ex uno et 

inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer Henrici Coppen soen et dicti 

Johannis Aben soen ex alio tendentem a communi platea ad communem 

aquedictum dictum weteringe (dg: -n) atque (dg: ..) agrum terre situm 

ibidem in opposito (dg: communis platee) ultra communem plateam inter 

hereditatem Nijcholai uter Hasselt ex uno et inter hereditatem conventus 

de Berne et Henrici Coppen soen ex alio item quandam strepam terre sitam 

ibidem inter hereditatem conventus sancte (dg: sancte) Clare in Busco ex 

uno et inter hereditatem Johannis van der Drieborch ex alio prout ibidem 

sunt site et ad dictum quondam Johannem Noppen spectare consueverunt ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo uter Hasselt promittentes 

indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis domino duci et duobus grossis antiquis domino de Helmont et 

(dg:here cen) hereditario censu XVIII (dg: .) solidorum et octo 

denariorum (dg: communis) monete et (dg: et) hereditario censu XIX 

solidorum monete decano et capitulo in Busco et hereditario censu XXIIII 

solidorum monete cuidam altari sito in ecclesia parochiali in Busco (dg: 

..) et IIII denariis (dg: antiqui census) novi census conventui sancte 

Clare (dg: ex premissis) et XI denariis cum una mita #communis pagamenti# 

conventui de Berna (dg: ex .. solvendis) et (verbeterd uit: ex) 

hereditario censu XX solidorum monete quem Hermannus Bac ex premissis 

habuit solvendum et hereditario censu XX solidorum monete heredibus 

quondam Johannis Spiker ex premissis solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 06 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Henricus Noppen een n-erfcijns 

van 14 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit voornoemde goederen. 
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Dictus (dg: Ja) Jacobus promisit se daturum et soluturum Henrico Noppen 

predicto hereditarium censum XIIII librarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 07 za 15-01-1390. 

Willelmus gnd Scilder droeg over aan Adam van Mierd (behoort aan het 

klooster Porta Celi) een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Sint-Jan-

Baptist in Den Bosch te betalen, gaande uit alle goederen en bezittingen 

van jkvr Hildegardis van Litte en haar kinderen Johannes en Gerardus, welke 

cijns aan hem was verkocht door de broers Ghisbertus en Henricus, kvw 

Maechelinus van Tricht. Met achterstallige termijnen. 

 

Spectat ad conventum de Porta Celi. 

Willelmus (dg: fi) dictus Scilder hereditarium censum decem librarum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato solvendum singulis annis in festo nativitatis Johannis 

baptiste et in Busco tradendum et deliberandum de (dg: d) universis bonis 

et possionibus domicelle Hildegardis de Litte Johannis et Gerardi eius 

liberorum in quibuscumque locis consistentibus venditum sibi a Ghisberto 

et Henrico fratribus liberis quondam Maechelini de Traiecto prout in 

litteris supportavit Ade de Mierd cum litteris et aliis et arrestadiis et 

promittens ratam servare. Testes Gestel et Jorden datum sabbato post 

octavas epijphanie. (dg: spectare). 

 

BP 1178 f 339v 08 za 15-01-1390. 

Bela dvw Gerardus die Hantscoemaker van Broegel wv Johannes van Oerle droeg 

over aan Rodolphus zvw Johannes van Crumvoert alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar broer Walterus en diens zuster 

Aleijdis, kvw voornoemde Gerardus, en na overlijden van Theodericus Snoec 

evw voornoemde Aleijdis. 

 

Bela filia quondam (dg: Willelmi) Gerardi die Hantscoemaker #de Broegel# 

relicta quondam Johannis de Oerle cum tutore omnia et singula bona sibi 

de morte quondam (dg: Aleijdi Theoderici) Walteri sui fratris et quondam 

Aleijdis sue (dg: uxoris) #sororis# liberorum dicti quondam Gerardi (dg: 

successione advoluta sit) atque de morte quondam Theoderici Snoec mariti 

olim dicte quondam Aleijdis #seu de morte alterius# successione advoluta 

quocumque consistentia sive sita ut dicebat supportavit Rodolpho (dg: de) 

filio quondam Johannis de Crumvoert promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 09 za 15-01-1390. 

Voornoemde Bela dvw Gerardus die Hantscoemaker van Broegel wv Johannes van 

Oerle droeg al haar goederen over aan voornoemde Rodolphus zvw Johannes van 

Crumvoert. De brief overhandigen aan voornoemde Bela. 

 

Dicta (dg: Bela) Bela cum tutore omnia et singula sua bona mobilia 

immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit dicto Rodolpho promittens cum tutore warandiam. Tradetur 

littera dicte Bele. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 10 za 15-01-1390. 

(dg: d). 

 

BP 1178 f 339v 11 za 15-01-1390. 

Cristina wv Johannes gnd Uleman de oudere droeg over aan de secretaris, tbv 

Johannes zvw voornoemde Johannes Uleman, haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan laatstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Johannes, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Cristina. De brief overhandigen aan voornoemde 
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Cristina. 

 

Cristina relicta quondam Johannis dicti Uleman senioris cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Johanni filio dicti 

quondam Johannis de morte eiusdem quondam Johannis sui patris successione 

sunt advoluta et post mortem dicte Cristine (dg: adv) successione 

advolvetur quocumque sita supportavit mihi ad opus dicti Johannis filii 

quondam Johannis Uleman promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Cristine. 

 

BP 1178 f 339v 12 di 18-01-1390. 

Voornoemde Johannes verkocht voornoemde goederen aan Johannes Becker zvw 

Johannes die Heerden. 

 

Dictus Johannes dicta bona vendidit Johanni Becker filio quondam Johannis 

die Heerden promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Goess datum (dg: q) tercia post Marcelli. 

 

BP 1178 f 339v 13 di 18-01-1390. 

Henricus van Best ev Sophia dvw Johannes Uleman de oudere vernaderde en 

behield. 

 

Nota. 

(dg: Ghibo de) Henricus de Best maritus et tutor legitimus Sophie sue 

uxoris filie quondam Johannis Uleman senioris prebuit et obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 339v 14 di 18-01-1390. 

Ghibo Penninc droeg over aan de secretaris, tbv Johannes zv voornoemde 

Ghibo Penninc, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn voornoemde 

zoon Johannes gekomen waren na overlijden van diens moeder Bessella resp. 

die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Ghibo. De 

brief overhandigen aan voornoemde Ghibo. 

 

Ghibo Penninc suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis (dg: in 

q) que Johanni suo filio de morte (?dg: dicte) quondam Besselle sue 

matris successione sunt advoluta et post mortem dicti Ghibonis sui patris 

advolventur quocumque consistentibus sive sitis supportavit mihi ad opus 

dicti Johannis sui filii promittens ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Ghiboni. 

 

1178 mf10 A 14 f. 340. 

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

 

BP 1178 f 340r 01 di 18-01-1390. 

Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen ev Agnes dvw Adam gnd Cop 

gaf uit aan Reijnerus gnd Loden zvw Albertus gnd Loden een huis en erf van 

voornoemde wijlen Adam Cop, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van wijlen Willelmus Slike enerzijds en een straatje anderzijds, strekkend 

vanaf voornoemde weg achterwaarts tot aan de wand van de gebouwen van 

wijlen Godefridus van Hedechusen, met het recht in voornoemde wand te mogen 

bouwen; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfcijns van 7 

pond 2½ schelling geld aan verschillende lieden, en thans voor een 

n-erfcijns6,7 van 4 pond 17 schelling 6 penning geld, met Sint-Jan te 

betalen, voor het eerst over een jaar (za 24-06-1391). 

 

                         
6 Zie → BP 1183 f 358v 09 vr 01-08-1404, verkoop van een erfcijns van 4 pond uit de cijns van 
4 pond 17 schelling 6 penning. 
7 Zie → BP 1183 f 358v 09 vr 01-08-1404, verkoop van een erfcijns van 17 schelling 6 penning 
uit de cijns van 4 pond 17 schelling 6 penning. 
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Thomas filius quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen (dg: domum et 

aream quond) maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie quondam Ade dicti 

Cop domum et aream dicti quondam Ade Cop sitam in Busco ultra pontem 

piscium inter hereditatem quondam Willelmi Slike ex uno et inter (dg: 

here) viculem quendam ibidem ex alio tendentem #a dicto vico# retrorsum 

usque ad parietem edificiorum quondam Godefridi de Hedechusen simul cum 

jure edificandi in hoc pariete prout hoc jus spectat ad dictum Thomam ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: Reijl) Reijnero dicto Loden 

filio quondam Alberti dicti Loden ab eodem Reijnero hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis atque pro hereditario (dg: sept) censu 

(dg: -s ad) censu septem librarum et duorum et dimidii solidorum monete 

diversis personis (dg: et locis) exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum decem et septem solidorum et sex 

denariorum monete dando sibi (dg: ab) a dicto (dg: ab Lud) Reijnero 

hereditarie (dg: mediatim nativitatis Domini et Johannis) nativitatis 

Johannis et pro primo termino (dg: nativitatis Johannis proxime f) a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum (dg: promittens) ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 340r 02 di 18-01-1390. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340r 03 di 18-01-1390. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan voornoemde Thomas 260 Hollandse gulden of 

de waarde in goud dat geen geld van Oijen is, met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390) te betalen, en 250 Hollandse gulden of de waarde in goud dat 

geen geld van Oijen is met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). Opstellen 

in 2 brieven. 

 

Dictus Reijnerus promisit dicto Thome ducentos (dg: et decem 

#quinquaginta) et sexaginta# Hollant gulden seu valorem in auro (dg: 

excepto) quod non est monete #de# Oijen ad nativitatis Johannis proxime 

atque ducentos et quinquaginta Hollant gulden seu valorem in auro quod 

est (dg: e) non est monete Oijen a (dg: a) nativitatis (dg: Joh) #Domini# 

proxime futuro (dg: ultra ann). Testes datum supra. Et ponetur in 2 

litteris. 

 

BP 1178 f 340r 04 di 18-01-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder verhuurde aan Arnoldus van Beke nzv etc zijn 

stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Adam van Ghestel enerzijds en erfgoed van Arnoldus Stamelart van de Kelder 

anderzijds, met zijn kelder en toebehoren, zowel aan deze als aan gene 

zijde van de stroom, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390), voor 50 Gelderse gulden of de waarde per jaar, 

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

 

Dominus Theodericus Rover miles domum suam lapideam et aream sitam in 

Busco ad forum inter hereditatem quondam Ade de Ghestel ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu ex alio cum suis #penu et# 

attinentiis universis tam infra aquam quam ultra aquam ibidem currentem 

sitis situatis prout huiusmodi domus lapidea et area cum suos penu et 

attinentiis universis predictis ad dictum dominum (dg: Rijcoldum) 

#Theodericum# dinoscitur pertinere ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Arnoldo de Beke filio naturali etc ab eodem ad spacium sex annorum 

(dg: dat) post festum nativitatis beati Johannis proxime futurum deinceps 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex annorum pro 

quinquaginta (dg: Holl) #Gelre# gulden seu valorem dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum sex annorum mediatim nativitatis Domini et 
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mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

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

alter repromisit) et quod ipse dictam domum et aream cum suis attinentiis 

dictis sex annis durantibus in bona disposicione observabit #de tecto et 

parietibus# et alter repromisit super omnia. Testes Penu et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 340r 05 di 18-01-1390. 

Voornoemde Arnoldus van Beke nz verhuurde aan hr Theodericus Rover ridder 

(1) zijn huis en erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd die Mortel, aan de 

zijde richting erfgoed van Johannes van Brolijo, in welk huis voornoemde 

Arnoldus thans woont, (2) de stal, die tegen voornoemd huis aan ligt, aan 

de kant van het huis richting de Markt, (3) de tuin die tegen voornoemd 

huis aan ligt, aan de kant richting de plaats gnd Beurde, tussen voornoemd 

huis enerzijds en de stroom anderzijds, zoals die tuin binnen de omheining 

gnd gelijm ligt, (4) het huis gnd keuken, de stal en berging van voornoemde 

Arnoldus, aldaar, tegenover voornoemd woonhuis, naast erfgoed van Johannes 

Venneken. Verhuurd voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390). De weg die loopt vanaf de gemene weg 

achterwaarts, over de brug, naar de grote tuin van voornoemde Arnoldus zal 

gedurende die jaren gemeenschappelijk zijn voor voornoemde hr Theodericus, 

voornoemde Arnoldus en anderen die daar iets van de erfgoederen of tuinen 

van voornoemde Arnoldus huren. 

 

Dictus Arnoldus de Beke filius naturalis #suam# domum #(dg: se) 

spectantem# suam et aream sitam in Buscoducis in loco dicto die Mortel in 

latere versus hereditatem Johannis de Brolijo in qua scilicet domo dictus 

Arnoldus ad presens moratur atque stabulum eidem (dg: domo) domui 

adiacens (dg: atque cum orto) in latere eiusdem domus versus forum de 

Busco et cum orto (dg: sito) eidem (dg: adi) domo adiacente in latere 

eiusdem domus versus locum dictum Buerde inter eandem domum ex uno et 

inter aquam ibidem currentem ex alio prout huiusmodi #ortus# infra vallum 

dictum gelijm ibidem est situs atque (dg: coquinam dicti Arnoldi) domum 

dictam koeken (dg: dicti Arnoldi sitam ibidem in opposito dicte domus 

iuxta hereditatem Johannis dicti Vincken) atque stabulum ac tigurium 

dictum (dg: di) berch dicti Arnoldi sitas ibidem in opposito dicte domus 

habitationis juxta hereditatem Johannis Venneken ut dicebat locavit 

domino Theoderico Rover militi ab eodem ad spacium sex annorum post 

festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium libere 

possidendos promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione 

via consistens ibidem et tendens ibidem a communi platea retrorsum (dg: 

ad ort ma) ultra pontem ibidem et ad ortum magnum dicti Arnoldi (dg: erit 

et permanebit communis simul cum porta pendente ad fine dicte vie iuxta 

dictam plateam) erit et permanebit (dg: in communis) dicto spacio 

pendente communis dicto domino (dg: Arnoldo) Theoderico dicto Arnoldo et 

quibuscumque aliis personis que aliquid vel alique conduxerunt vel 

conducet seu acquisierunt vel acquirent de hereditatibus et ortis dicti 

Arnoldi ibidem sitis totiens quotiens eis videbitur expedire huiusmodi 

via utendi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340r 06 za 15-01-1390. 

Tielmannus gnd Willems soen ev Katherina dvw Walterus van Amersfort droeg 

over aan Johannes zvw Goessuinus uten Broec een b-erfcijns8 van 3 pond 

geld, in een b-erfcijns van 14 pond geld, welke cijns van 14 pond Reijnerus 

van Mechelen gewantsnijder beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis9 en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus gnd Vette enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Reijnerus anderzijds, welk huis en erf voornoemde Reijnerus in 

                         
8 Zie → BP 1179 p 571r 14 vr 27-06-1393 (1), verkoop van de cijns. 
9 Zie → BP 1183 f 257r 02 vr 01-02-1404, verkoop van het huis door Gerardus Coppe zvw 
Rodolphus bakker zvw Arnoldus der Kijnder bakker. 
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cijns uitgegeven had aan Arnoldus gnd der Kijnder bakker, te weten voor 

voornoemde cijns van 14 pond. 

 

Tielmannus dictus Willems soen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Walteri de Amersfort (dg: medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu) hereditarium censum trium librarum 

monete ad se spectantem #ut dicebat# in hereditario censu quatuordecim 

librarum monete quem censum XIIII librarum Reijnerus de Mechelen rasor 

pannorum solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Petri dicti Vette ex uno et inter hereditatem dicti Reijneri 

ex alio et quam domum et aream dictus Reijnerus dederat ad censum (dg: 

di) Arnoldo dicto der Kijnder pistori scilicet pro predicto censu XIIII 

librarum prout in litteris supportavit Johanni filio quondam Goessuini 

uten Broec supportavit cum litteris et jure occacione etc promittens 

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

Testes Penu et Goess datum sabbato post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 340r 07 za 15-01-1390. 

Voornoemde Tielmannus gnd Willems soen ev Katherina dvw Walterus van 

Amersfort droeg over aan Johannes zvw Goeswinus uten Broec de helft in een 

b-erfcijns van 6 schelling geld, die Ghibo gnd van Gasteldonc aan Reijnerus 

gnd van Mechelen zv Cristina gnd van Mechelinea beloofd had, met Kerstmis 

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

tussen erfgoed van Johannes gnd Kemmer van Berscot enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus gnd van Langhel anderzijds. 

 

Dictus Tielmannus ut supra medietatem ad se spectantem #ut dicebat# in 

hereditario censu sex solidorum monete quem Ghibo dictus de Gasteldonc 

promisit se daturum et soluturum Reijnero dicto de Mechelen #Mechelinea# 

filio Cristine dicte de Mechelinea hereditarie nativitatis Domini de domo 

et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Johannis dicti Kemmer de Berscot ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

dicti de Langhel ex alio prout in litteris supportavit Johanni filio 

quondam Goeswini (dg: ut) uten Broec cum litteris et (dg: jure) jure 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 340r 08 za 15-01-1390. 

Jacobus zvw Johannes die Wrede, Willelmus van Langhelaer en Godefridus 

Herbrechts soen beloofden aan Philippus Jozollo etc 144 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 16+28+31+3=78 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Jacobus filius quondam Johannis die Wrede et Willelmus de Langhelaer (dg: 

promiserunt Philippo Jozollo etc) et Godefridus Herbrechts soen 

promiserunt Philippo Jozollo etc centum et XLIIII aude scilde Francie ad 

pasca proxime futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340r 09 za 15-01-1390. 

Voornoemde Jacobus en Godefridus beloofden voornoemde Willelmus schadeloos 

te houden. 

 

Jacobus et Godefridus predicti promiserunt dictum Willelmum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340r 10 za 15-01-1390. 

Jacobus zvw Johannes gnd Wrede van Herpen droeg over aan Godefridus 
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Herbrechts soen een lijfrente10,11 van 16 oude schilden of de waarde, op het 

leven van voornoemde Jacobus te betalen, een helft met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Petrus-Banden, aan hem verkocht door de stad Den 

Bosch12. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti (dg: W) Wrede de Herpen vitalem 

pensionem sedecim aude scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad 

dicti Jacobi vitam mediatim purificationis et mediatim ad vincula Petri 

venditam sibi ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc 

supportavit Godefrido Herbrechts soen cum litteris et jure promittens 

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

 

1178 mf10 B 01 f. 340v. 

 Secunda post Marcelli: maandag 17-01-1390. 

 anno nonagesimo mensis januarii die sancti Antonii: 

    maandag 17-01-1390. 

 anno nonagesimo mensis julii die: ..-07-1390. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1390. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1390. 

 

BP 1178 f 340v 01 ma 17-01-1390. 

Hermannus Pijnghe verkocht aan Henricus van Goiderheijle verwer een 

n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en de andere 

helft met Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (do 02-

02-1391), gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, over de 

brug van hr Gheerlacus, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Tefelen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 10 schelling 

gemeen paijment. 

 

Hermannus Pijnghe hereditarie vendidit (dg: Ve) Henrico de Goiderheijle 

tinctori hereditarium censum (dg: X) decem librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim purificationis et mediatim Jacobi #et primo termino 

a purificationis proxime ultra annum# ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco ultra pontem domini Gheerlaci (dg: ex) inter communem (dg: 

pl) aquam ex uno et inter hereditatem (dg: Yw) Johannis de Tefelen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu (dg: ducis) domini ducis et hereditario censu XX solidorum 

antique pecunie et hereditario censu X solidorum communis pagamenti 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goess datum 

                         
10 Zie → BP 1178 f 302v 11 do 29-09-1390, overdracht van de helft van de 

lijfrente. 
11 Zie → 1179 p 014bv 04 di 29-11-1390, overdracht van de helft van de 

lijfrente. 
12 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. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

21 

secunda post Marcelli. 

 

BP 1178 f 340v 02 ma 17-01-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 50 Hollandse 

gulden en 50 Gelderse gulden of de waarde, en met de helft van de cijns, te 

weten de dan komende termijn. Opgesteld op de Markt in aanwezigheid van 

Reijnerus zvw Johannes Nollekens, Petrus zv Goess Moedel van de Steenweg en 

Johannes van Hijnen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum (dg: centum 

Hollants gulden) quinquaginta Hollant gulden et cum quinquaginta (dg: 

Gerle) Gelre gulden seu valorem et cum (dg: censu in prox) medietate 

dicti census provenienda in proximo termino solucionis #post# temporem 

redempcionis sine medio sequente et cum arrestadiis ut in forma. Acta in 

foro b d presentibus Reijnero filio quondam Johannis Nollekens Petro 

filio Goess Moedel de (dg: Lap) Lapidea Via et Johanne de Hijnen datum 

anno nonagesimo (dg: ho) mensis januarii die sancti Antonii hora none. 

 

BP 1178 f 340v 03 .. ..-07-1390. 

Voornoemde Hermannus droeg voornoemd recht van wederkoop over aan Arnoldus 

van Ghele zvw Jacobus van Gele. Opgesteld in het huis van de notaris, in 

aanwezigheid van Johannes die Groet de jongere, Lambertus Priker en 

Engbertus van der Boijdonc. 

 

A. 

Dictus Hermannus dictum jus redempcionis supportavit Arnoldo de Ghele 

filio quondam Jacobi de Gele ut in forma. Acta in domo mea presentibus 

Johanne die Groet juniore Lamberto Priker (dg: van den) Engberto van der 

Boijdonc anno nonagesimo mensis julii die. 

 

BP 1178 f 340v 04 ma 17-01-1390. 

Johannes van Rietfoert, zijn zoon Theodericus en Johannes nzv Walterus van 

den Rullen beloofden aan Arnoldus Heijme 56 Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Johannes de Rietfoert Theodericus eius (dg: frater) #filius# et Johannes 

filius naturalis (dg: quondam) Walteri van den Rullen promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Heijme quinquaginta sex Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 340v 05 di 18-01-1390. 

Everardus uten Werde en Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 12 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390; 13+28+31+30+31+24=157 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Everardus uten Werde et Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini 

Zasman promiserunt Philippo Jozollo etc XII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes 

Scilder et Goes datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1178 f 340v 06 di 18-01-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Sasman 

52 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) 

te betalen, en 52½ Gelderse gulden13 of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

                         
13 Zie → BP 1179 p 018v 06 di 20-12-1390, overdracht van de schuldbekentenis 

van 52½ Gelre gulden. 
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(vr 24-06-1390) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Johannes Bathenborch promisit Rutghero (dg: filio) de Boemel filio 

quondam Gobelini Sasman (dg: X) LII Gelre gulden seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos et LII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Ponetur in 2 litteris. 

 

BP 1178 f 340v 07 di 18-01-1390. 

(dg: Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode) alias gnd met den Brode en 

Bruijstinus Palart ev Maria. 

 

(dg: Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode) alias dicti met den Brode 

et Bruijstinus Palart maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris. 

 

BP 1178 f 340v 08 di 18-01-1390. 

Johannes van Beke zvw Philippus van Beke droeg over aan Boudewinus van 

Zelant een huis14 en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het 

midden van de Peperstraat naar de huizinge van wijlen Rodolphus van 

Zulikem, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Rodolphus van Zulikem, nu 

Lambertus gnd met den Crodewagen, enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus 

gnd Kernau, nu erfg vw Lambertus gnd Snoec, anderzijds, aan hem verkocht 

door Zegherus en zijn zuster Truda, kvw Marcelius van Puppel, belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde Johannes aan 

voornoemde Truda beloofd had. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi de Beke domum et aream sitam in 

Busco in viculo tendente de medio vici dicti Peperstraet versus mansionem 

quondam Rodolphi de Zulikem inter hereditatem (dg: quo) eiusdem quondam 

Rodolphi de Zulikem nunc ad Lambertum dictum met den Crodewagen 

spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Petri dicti Kernau nunc ad 

heredes quondam Lamberti dicti Snoec spectantem ex alio venditam sibi a 

Zeghero et Truda eius sorore liberis quondam Marcelii de Puppel (dg: ex) 

prout in litteris supportavit Boudewino de Zelant cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete quem dictus Johannes promisit dicte 

Trude dare et exsolvere ex dictis domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340v 09 di 18-01-1390. 

Johannes van Beke zv Philippus droeg over aan Boudewinus van Zelant een 

huis en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Moelner enerzijds en het woonhuis van wijlen Walterus van Os 

gewantsnijder anderzijds, zoals afgepaald, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door voornoemde Boudewinus van Zelant. 

 

Johannes de Beke filius Philippi domum et aream sitam in Busco in vico 

dicto Gorterstraet inter hereditatem Johannis dicti quondam Moelner ex 

uno et inter (dg: here) domum habitationis quondam Walteri de Os 

pannicide ex alio prout huiusmodi domus et area ibidem est limitata 

supportatam dicto Johanni a Boudewino de Zelant prout in litteris 

supportavit dicto Boudewino cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 340v 10 wo 19-01-1390. 

Boudewinus van Zelant verkocht15 aan Truda dvw Marcelius van Puppel een 

                         
14 Zie → BP 1178 f 340v 10 wo 19-01-1390 (1), verkoop van erfpacht uit onder 

meer dit huis. 
15 Zie → BP 1178 f 340v 11 wo 19-01-1390, verkoop uit deze onderpanden van 

een erfpacht van eveneens 1½ mud rogge aan Zegherus zvw Marcelius van 

Puppel. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

23 

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

leveren, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde wijlen Marcelius van 

Puppel, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar de 

huizinge van wijlen Rodolphus van Zulikem, tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Rodolphus van Zulikem, nu Lambertus met den Crodewagen, 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus gnd Kermau, nu erfg vw Lambertus 

Snoec, anderzijds, welk huis en erf Johannes van Beke zv Philippus 

verworven had van voornoemde Truda en haar broer Zegherus, en welk huis en 

erf voornoemde Boudewinus verworven16 had van voornoemde Johannes van Beke, 

reeds belast met cijnzen, (2) een stuk land gnd die Tommelen, 13 lopen 

rogge groot, in Geffen, tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en 

Johannes Lanen soen anderzijds. 

 

Boudewinus de Zelant hereditarie vendidit Trude filie quondam Marcelii de 

Puppel hereditariam paccionem (dg: duorum) #unius et dimidii# modorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: J) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex domo et area dicti quondam Marcelii de 

Puppel sita in Busco vico tendente a vico dicto Peperstraet usque (dg: 
?v) mansionem quondam Rodolphi de Zulikem inter hereditatem eiusdem 

quondam Rodolphi de Zulikem nunc ad Lamberti met den (dg: Crodewag) 

Crodewagen spectantem ex (dg: utroque) uno et inter hereditatem quondam 

Petri dicti Kermau nunc ad heredes quondam Lamberti Snoec spectantem ex 

alio quam domum et aream Johannes de Beke filius Philippi erga dictam 

Trudam et Zegherum eius fratrem acquisiverat et quam domum #et aream# 

dictus Boudewinus erga dictum Johannem de Beke acquisiverat prout in 

litteris (dg: q) continentur quas vidimus atque ex quadam pecia terre 

dicta communiter die Tommelen (dg: sita in parochia de Gheffen inter 

hereditatem dicti Boud) XIII lopinos siliginis in semine capiente sita in 

parochia de Geffen inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex uno 

et inter hereditatem Johannis Lanen soen ex alio promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: ex) 

censibus ex dicta domo et area de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Gerardus et Goeswinus datum quarta post Marcelli. 

 

BP 1178 f 340v 11 wo 19-01-1390. 

Voornoemde Boudewinus van Zelant verkocht aan Zegherus zvw Marcelius van 

Puppel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Boudewinus (dg: pro) hereditarie vendidit Zeghero filio quondam 

Marcelii de Puppel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex premissis ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340v 12 wo 19-01-1390. 

Willelmus zvw Godefridus gnd Buc van Maerheze verkocht aan Henricus 

Scanbroec nzvw Johannes gnd Scanbroec ¼ deel, in goederen, die waren van 

wijlen Franco gnd Herinc, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Gestel, en in de cijnzen die op voornoemde goederen worden betaald, welke 

goederen en cijnzen voornoemde Willelmus, de broers Johannes van den 

Pelbroec en Arnoldus gnd van den Pelbroec, en Everardus gnd Hermans soen 

van Ghestel in pacht verkregen hadden van Franco zvw Henricus gnd Croeke, 

Franco ?zvw Goeswinus Herinc en Goeswinus gnd Herinc zvw Johannes gnd Cale, 

belast met de pachten in de brief vermeld. De brief overhandigen aan 

Willelmus van Langelaer de jongere. 

 

Solvit totum. 

Willelmus filius quondam Godefridi dicti Buc de Maerheze unam quartam 

partem #ad se spectantem# in bonis que fuerant quondam Franconis dicti 

                         
16 Zie ← BP 1178 f 340v 08 di 18-01-1390, overdracht van het huis. 
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Herinc sitis in parochia de Blaerthem sancti Lamberti ad locum dictum 

Ghestel cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque quartam partem ad se spectantem 

in censibus supra dicta bona annuatim de jure solvendis que bona cum suis 

(dg: si) attinentiis et census dictus Willelmus atque Johannes van den 

Pelbroec Arnoldus dictus van den Pelbroec fratres #et# Everardus dictus 

Hermans soen de Ghestel erga Franco! filium quondam Henrici dicti Croeke 

(dg: Franco fi) Franconem !quondam Goeswini Herinc et Goeswinum dictum 

Herinc filium quondam Johannis dicti Cale ad pactum acquisiverant prout 

in litteris vendidit Henrico (dg: Scanbr Sca) Scanbroec filio (dg: quo) 

naturali quondam Johannis dicti Scanbroec supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. Tradetur 

littera Willelmo de Langelaer juniori. 

 

BP 1178 f 340v 13 wo 19-01-1390. 

(dg: Lambertus die Ridder ev Heijlwigis dvw). 

 

(dg: Wi Lambertus die Ridder maritus et tutor Heijlwigis filie quond). 

 

BP 1178 f 340v 14 wo 19-01-1390. 

Henricus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 340v 15 wo 19-01-1390. 

Boudewinus van Zelant maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Mechtildis wv Walterus Rike en haar kinderen. 

 

Boudewinus de Zelant omnes vendiciones et aienaciones factas per 

Mechtildem relictam quondam Walteri Rike et eius liberos calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf10 B 02 f. 341. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1390. 

 in festo Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 

BP 1178 f 341r 01 wo 19-01-1390. 

Destijds hadden Franco zvw Henricus gnd Croke, Franco zvw Goeswinus gnd 

Herinc en Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale in pacht uitgegeven aan de 

broers Johannes gnd van den Pelbroec en Arnoldus gnd van den Pelbroec, 

Everardus Hermans soen van Ghestel en Willelmus zvw Godefridus gnd Buc van 

Maerheze de goederen die waren van wijlen hun grootvader Franco Herinc, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, en de cijnzen die 

jaarlijks op voornoemde goederen worden betaald, voor (a) cijnzen aan de 

hertog, (b) aan de jonker van Kuijc en (c) aan erfg vw Lucas van Erpe, (d) 

voor een b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Franco 

zvw Henricus Croeke, (e) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Franco zvw Goeswinus Herinc, (f) een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale. Vervolgens 

hadden voornoemde broers Johannes en Arnoldus, Everardus en Willelmus 

beloofd voornoemde goederen en cijnzen niet op te geven, tenzij met een 

erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Franco, Franco en 

Goeswinus zvw Johannes Cale te leveren, gaande uit alle andere goederen van 

voornoemde broers Johannes en Arnoldus, Everardus en Willelmus. Henricus 

Scanbroec nzvw Johannes gnd Scanbroec beloofde thans aan Willelmus zvw 

Godefridus Buc ¼ deel van voornoemde pachten zó te betalen, dat voornoemde 

Willelmus en zijn goederen daarvan geen schade ondervinden. De brief 

overhandigen aan Willelmus van Laervenne de jongere. 
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Solvit totum. 

Notum sit universis quod Franco filius qondam Henrici dicti Croke Franco 

filius quondam Goeswini dicti Herinc et Goeswinus Herinc filius quondam 

Johannis dicti Cale bona que fuerant quondam Franconis Herinc eorum avi 

sita in parochia de (dg: Blaert) Blaerthem sancti Lamberti ad locum 

dictum Ghestel cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque (dg: cons) locorum consistentibus sive sitis atque census supra 

dicta bona annuatim de jure solvendos dedissent ad hereditariam paccionem 

Johanni dicto van den Pelbroec et Arnoldo dicto van den Pelbroec 

fratribus Everardo Hermans soen de Ghestel et Willelmo filio quondam 

Godefridi dicti Buc de Maerheze (dg: scilicet ad hereditariam paccionem 

quatuor) scilicet pro (dg: h) censibus domino (dg: domino) nostro duci 

domicelle de Kuijc et heredibus quondam Luce de (dg: L) Erpe annuatim 

exinde prius de jure solvendis atque pro hereditaria paccione quatuor et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco predicto Franconi filio 

quondam Henrici Croeke atque pro hereditaria paccione quinque et dimidii 

modiorum siliginsi dicte mensure de Busco dicto Franconi filio quondam 

Goeswini Herinc predicti necnon pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure de Busco dicto Goeswino Herinc filio quondam 

Johannis Cale predicti exinde solvendis et cum deinde dicti Johannes 

Arnoldus fratres Everardus et Willelmus predicti promisissent indivisi 

super omnia quod ipsi dicta bona cum suis attinentiis et census supra 

eadem bona solvendos pro solucione dictarum paccionum antedictis Franconi 

Franconi et (dg: Fr) Goeswino filio quondam Johannis Cale annuatim exinde 

solvendis ut prefertur non resignabunt neque dimittent (dg: nisi) nisi 

cum hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure dictis 

Franconi Franconi et Goeswino filio quondam Johannis Cale predicti danda 

et solvenda (dg: ne) annuatim et perpetue termino solucionis et loco 

predictis de et ex omnibus et singulis aliis bonis dictorum Johannis 

Arnoldi fratrum Everardi et Willelmi quocumque locorum consistentibus 

sive sitis prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: Johannes dictus Scanbroec filius naturalis) Henricus 

Scanbroec filius naturalis (dg: J) quondam Johannis dicti Scanbroec 

promisit super omnia habita et habenda dicto Willelmo filio quondam 

Godefridi Buc quod ipse Henricus (dg: unam) unam quartam partem dictarum 

paccionum perpetue taliter persolvet sic quod dicto (dg: Willelmo) 

Willelmo et supra bona eius dampna exinde nono eveniant et #sic# quod 

(dg: ipse) dicto Willelmo et eius #supra# eius bona dampna occacione 

promissionum in dictis litteris contentium dampna non eveniant. Testes 

(dg: Goes) Gerardus et Goeswinus datum quarta post Marcelli. Tradetur 

littera Willelmo de Laervenne juniori. 

 

BP 1178 f 341r 02 wo 19-01-1390. 

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

Ghestel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 312 Hollandse gulden 

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

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt Franconi de 

Ghestel ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco CCC et XII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 341r 03 wo 19-01-1390. 

Johannes gnd Nouden schonk aan zijn schoonzoon Hermannus Roggen en diens 

vrouw Agnes dv voornoemde Johannes Noijden een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door Lambertus zvw Johannes 

Monic. Ygrammus Pangelart ev Mechtildis dv voornoemde Johannes deed 

afstand. 

 

Johannes dictus Nouden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a Lamberto 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

26 

filio quondam Johannis Monic prout in litteris supportavit Hermanno 

Roggen suo genero cum Agnete sua uxore filia dicti Johannis Noijden 

nomine dotis ad jus oppidi etc cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Ygrammus 

Pangelart maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie dicti Johannis 

super predicta paccione et jure ad opus dicti Hermanni renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra ut supra. 

 

BP 1178 f 341r 04 wo 19-01-1390. 

Voornoemde Johannes Nouden schonk aan zijn voornoemde schoonzoon Hermannus 

Roggen en diens vrouw Agnes dv voornoemde Johannes Noijden een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan hem verkocht 

door Lambertus zvw Johannes gnd Monic. Ygrammus Pangelart ev Mechtildis dv 

voornoemde Johannes deed afstand. 

 

Dictus Johannes Nouden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini venditam sibi 

ad Lamberto filio quondam Johannis dicti Monic prout in litteris 

supportavit dicto Hermanno #cum litteris# ut supra per totum. Quo facto 

Ygrammus renunciavit ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341r 05 wo 19-01-1390. 

Johannes gnd Nouden handschoenmaker schonk aan Ygrammus Panghelart en diens 

vrouw Mechtildis dv voornoemde Johannes (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem overgedragen door Johannes 

zv Everardus van de Kerkhof, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door Gheerlacus van 

Overbeke. Hermannus Rogghe ev Agnes dv voornoemde Johannes deed afstand. 

 

Johannes dictus Nouden cijrothecarius hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco dandam et solvendam hereditarie purificationis 

(dg: ve) supportatam sibi a Johanne filio Everardi de Cijmitherio prout 

in litteris atque hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte 

mensure solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a Gheerlaco de 

Overbeke prout in litteris supportavit Ygrammo Panghelart #cum litteris# 

cum Mechtilde sua uxore filia dicti Johannis nomine dotis ad jus oppidi 

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

Quo facto (dg: Ygrammus) Hermannus Rogghe maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris filie dicti Johannis super premissis et jure 

ad opus dicti Ygrammi renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 341r 06 ±wo 19-01-1390. 

Johannes van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven ridder, Johannes Buc zvw 

Johannes Buc van Lijt, Arnoldus die Veer, Henricus gnd Wellen, Arnoldus 

Pauwels soen, Petrus Mast, Johannes van Hees en Rijcardus gnd Crulliart 

beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, hr Johannes van Dunghen en 

Rijckinus bode van het kapittel van Luik, 107½ oude schilden of de waarde 

in ander goud, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390) 

en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven militis 

Johannes Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt Arnoldus die Veer 

Henricus dictus Wellen Arnoldus Pauwels #soen# Petrus Mast Johannes de 

Hees et Rijcardus dictus (dg: Crulla Cruliart) Crulliart promiserunt 

domino Henrico Buc ad opus sui et ad opus domini Johannis de Dunghen et 

(dg: Rij) Rijckini messagii capituli Leodiensis seu ad opus alterius 

eorum centum et septem et dimidium aude scilde seu valorem in alio auro 

mediatim (dg: mediatim) Petri ad cathedram et mediatim nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. 
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BP 1178 f 341r 07 ±wo 19-01-1390. 

Vervolgens beloofden voornoemde schuldenaren dit geld in Luik, in de 

rekenkamer van het kapittel van Luik te overhandigen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum consituti igitur dicti debitores 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi dictam pecuniam tradent et 

deliberabunt in (dg: Leod) Leodio in computario #(dg: dicto reken..)# 

capituli sancti Lamberti ibidem sub laboribus et expensis dictorum 

debitorum dictis creditoribus seu eorum alteri. 

 

BP 1178 f 341r 08 ±wo 19-01-1390. 

Johannes Buc, Arnoldus Pauwels soen en Petrus Mast beloofden Rijcardus 

Crulliarts soen schadeloos te houden. 

 

Johannes Buc Arnoldus Pauwels soen et Petrus Mast promiserunt Rijcardum 

Crulliarts soen a premissis indempnem servare. 

 

BP 1178 f 341r 09 do 20-01-1390. 

Theodericus Venbossche zvw Robbertus gnd Leijten soen droeg over aan 

Theodericus van Os nzvw Willelmus Leijten soen van Os een b-erfcijns van 3 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een ledig erfgoed, in Den 

Bosch, in de Gorterstraat, aan hem overgedragen door Cristina dvw Henricus 

Crabbart. 

 

Theodericus Venbossche filius quondam Robberti dicti Leijten soen 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini de quadam vacua hereditate sita in Busco in loco dicto 

(dg: Gort) Gortersstraet supportatum sibi a Cristina filia quondam 

Henrici Crabbart (dg: cum li et al et ure promittens ratam servare) 

supportavit Theoderico #de Os# filio naturali quondam Willelmi Leijten 

soen de Os cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Scilder datum in festo 

Sebastiani. 

 

BP 1178 f 341r 10 do 20-01-1390. 

Johannes nzv hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp 

verkocht aan Sijmon zv Johannes Baten soen, tbv voornoemde Johannes Baten 

soen, ½ bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Arnoldus 

Heijme enerzijds en Johannes van den Goer anderzijds, belast met 6 penning 

hertogencijns. 

 

Johannes filius naturalis domini Rodolphi Rover (dg: Hen) Broechoven 

investiti olim ecclesie de Erpe dimidium bonarium prati situm in parochia 

de Erpe in loco dicto int Goer inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Goer ex alio #in ea quantitate qua 

ibidem situm est# ut dicebat vendidit (dg: Johanni) Sijmoni filio 

Johannis Baten soen ad opus eiusdem Johannis Baten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis census domino 

duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341r 11 do 20-01-1390. 

Marcelius gnd Ridderken en Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofden aan 

Boudewinus zvw Johannes Boudewini gnd Appelman 34 Gelderse gulden of de 

waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 13-03-1390) te betalen. 

 

Marcelius dictus Ridderken et Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt 

Boudewino filio quondam Johannis Boudewini #dicti Appelman# XXXIIII (dg: 

Holl) Gelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime futuram 

persolvendos. Testes Spanct et Goess datum supra. 
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BP 1178 f 341r 12 do 20-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 B 03 f. 341v. 

 in festo Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 anno nonagesimo in die Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 in festo Sebastiani anno nonagesimo: donderdag 20-01-1390. 

 

BP 1178 f 341v 01 do 20-01-1390. 

Henricus gnd Mijnnen zvw Johannes van Hoesden {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus dictus (dg: Mijnd) Mijnnen filius quondam Johannis de Hoesden. 

 

BP 1178 f 341v 02 do 20-01-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Muijl van Berchen verkocht aan Johannes Meester 

zvw Henricus Meester 2 hont land, in Herpen, ter plaatse gnd in het 

Langelse Broek, in een kamp gnd Gerijts Kijnder Kamp, tussen kvw Lambertus 

gnd Gerijts soen enerzijds en voornoemde Johannes Meester anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius Johannis dicti Muijl de Berchen duo hont terre sita in 

parochia de Herpen in loco dicto int Langhelssche Broec in campo dicto 

Gerijts Kijnder Camp inter hereditatem (dg: Lamberti) liberorum quondam 

Lamberti dicti Gerijts soen ex uno et inter hereditatem Johannis Meester 

filii quondam Henrici Meester ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt vendidit dicto Johanni Meester promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo. Testes 

Spanct et Goess datum in festo Sebastiani. 

 

BP 1178 f 341v 03 do 20-01-1390. 

Henricus zv Henricus van Melcrode verkocht aan Walterus zvw Johannes van 

Rode een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit 1 

bunder land, in Oirschot, ter plaatse gnd Veerdonk, rondom tussen de 

gemeint, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Henrici de Melcrode (dg: hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure) hereditarie vendidit Waltero 

filio quondam Johannis de Rode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Bucstel tradendam ex uno (dg: iuge) #bonario# 

terre sito in parochia de Oersscot in loco dicto Veerdonc inter 

communitatem circumquaque coadiacentem promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 04 do 20-01-1390. 

En hij kan terugkopen binnen 15 dagen rond Lichtmis over 3 jaar met 18 

Gelderse gulden of de waarde, de pacht van dat jaar en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Godefridus zvw Johannes Ackerman, Johannes zvw Jacobus molenaar van 

Lijeshout, Ghisbertus Loijt van Vlimen, Laurencius Akerijns en Johannes 

Jutten van Straten. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium trium annorum post) #a# 

purificationis proxime futuro #ultra tres annos# (dg: pers) sine medio 

sequentes #vel per quindenam precedentem vel per quindenam sequentem# 

(dg: semper dicto spacio pendente) cum XVIII Gelre gulden seu valorem et 
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cum paccione in huiusmodi festo provenienda et cum arrestadiis ut in 

forma. Acta in camera presentibus Godefrido filio quondam Johannis 

Ackerman Johanne filio quondam Jacobi multoris de Lijeshout Ghisberto 

Loijt de Vlimen Laurencio Akerijns et Johanne Jutten de Straten testibus 

datum anno nonagesimo in die Sebastiani hora none. 

 

BP 1178 f 341v 05 do 20-01-1390. 

Godefridus zvw Johannes gnd Ackerman verkocht aan Johannes zvw Jacobus 

molenaar van Lijeshout ¼ deel van een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, tussen Johannes van Hoerne enerzijds en erfgoed gnd de Hoernkens 

Beemd anderzijds, te weten het ¼ deel naast voornoemde Johannes van Hoerne. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Ackerman (dg: h peciam prati 

#medietatem) quartam partem ad se spectantem pecie prati# site (dg: -am) 

in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Johannis de 

Hoerne ex uno et inter hereditatem dictam den Hoernkens Beemt ex alio 

scilicet illam quartam partem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis de Hoerne prout ibidem sita est et ad ipsum 

dinoscitur pertinere vendidit Johanni filio quondam Jacobi multoris de 

Lijeshout promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 341v 06 do 20-01-1390. 

Voornoemde Godefridus verkocht aan Laurencius Akerijns soen (voor 1/3) en 

aan Johannes Jutten soen van Arle (voor 2/3) ½ bunder beemd, Noutenbeemd?, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen voornoemde Godefridus enerzijds 

en Johannes zvw Jacobus molenaar van Lijeshout anderzijds, zoals deze aan 

voornoemde Godefridus gekomen was na deling tussen hem en zijn zuster 

Aleijdis, belast met 1 oude groot aan voornoemde Godefridus te betalen met 

Allerheiligen. 

 

Dictus Godefridus dimidium bonarium prati #den [?N]outenbeemt# situm in 

parochia de Oerscot in (dg: Be) loco dicto Best inter hereditatem dicti 

Godefridi ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Jacobi 

multoris de Lijeshout ex alio (dg: in) prout ibidem situm est et dicto 

Godefrido mediante divisione habita inter ipsum et Aleijdem eius sororem 

cessit in partem ut dicebat vendidit Laurencio Akerijns soen et et 

Johanni Jutten soen de (dg: Straten) #Arle# scilicet dicto Laurencio pro 

(dg: duabus terciis partibus) #una tercia parte# et dicto Johanni Jutten 

soen pro (dg: una tercia parte) #duabus terciis partibus# promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo dicto 

Godefrido venditori exinde solvendo annuatim in festo omnium sanctorum. 

Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 07 do 20-01-1390. 

Johannes zv Johannes zvw Johannes van der Hage verkocht aan Johannes van 

Hees nzvw Bernardus van Ouvermere 4 lopen roggeland, in Geffen, tussen 

Rodolphus Lambrechts soen enerzijds en Bernardus zv Gerardus gnd Rijchmoden 

soen anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: f) Johannis filii (dg: Jo) quondam Johannis van der 

(dg: Hage) Hage quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia de 

Geffen inter hereditatem Rodolphi Lambrechts soen #17predicti!# ex uno et 

inter hereditatem (dg: Berte) Bernardi filii Gerardi #dicti# Rijchmoden 

soen ex alio #(dg: in ea quantitate qua site sunt)# ut dicebat vendidit 

Johanni de Hees filio naturali quondam Bernardi de Ouvermere promittens 

warandiam et aliam obligationem (dg: tamqaum de a). Testes Scilder et 

Goes datum supra. 

 

                         
17 Slaat mogelijk op BP 1178 f 341v 09. 
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BP 1178 f 341v 08 do 20-01-1390. 

Overhandigen aan voornoemde Johannes van Hees. 

 

Traditur dicto Johanni de Hees. 

+. 

{BP 1178 f 341v 07 en 08 met halen verbonden met BP 1178 f 341v 11}. 

 

BP 1178 f 341v 09 do 20-01-1390. 

Rodolphus gnd Lambrechts soen schonk aan zijn schoonzoon Johannes zv 

Johannes zvw Johannes van der Hagen met diens vrouw Katherina dv voornoemde 

Rodolphus een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, die Gerardus 

Kepken van Nuwelant beloofd had aan voornoemde Rodolphus met Lichtmis in 

Geffen te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Gerardus. 

 

Rodolphus dictus Lambrechts soen hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure de Busco (dg: solv) quam Gerardus Kepken de Nuwelant 

promisit se (dg: se) daturum et soluturum dicto Rodolpho hereditarie 

purificationis (dg: ex) #et# in Geffen tradendam ex omnibus (dg: bonis) 

et singulis bonis dicti Gerardi quocumque locorum sitis prout in litteris 

supportavit Johanni fi.lio Johannis filii quondam Johannis van der Hagen 

suo genero cum Katherina eius uxore filia dicti Rodolphi #cum litteris et 

jure# nomine dotis etc ad jus oppidi etc promittens ratam servare (dg: s) 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 10 do 20-01-1390. 

Voornoemde Johannes zv Johannes zvw Johannes van der Hagen droeg voornoemde 

erfpacht over aan Johannes van Hees nzvw Bernardus van Overmere. 

 

Dictus Johannes dictam paccionem supportavit Johanni de Hees filio 

naturali quondam Bernardi de Overmere (dg: pro) cum litteris promittens 

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

 

BP 1178 f 341v 11 do 20-01-1390. 

Voornoemde Rodolphus Lambrechts soen schonk aan voornoemde Johannes zv 

Johannes zvw Johannes van der Hagen en zijn vrouw Kaherina dv voornoemde 

Rodolphus voornoemde 4 lopen land. 

 

{verbonden met BP 1178 f 341v 07}+. 

Dictus Rodolphus Lambrechts soen dictas quatuor lopinatas terre #(dg: 

prout in)# supportavit dicto Johanni filio Johannis filii quondam 

Johannis van der Hagen cum Katherina sua uxore filia dicti Rodolphi 

nomine dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 12 do 20-01-1390. 

Johannes Metten soen van Oerscot beloofde aan Laurencius zvw Walterus gnd 

Ermgarden soen 26 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Remigius (za 01-10-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390). 

 

Johannes Metten soen de (dg: Oes) Oerscot promisit (dg: v) Laurencio 

filio (dg: Wa) quondam Walteri dicti Ermgarden #soen# XXVI Gelre gulden 

seu valorem mediatim (dg: in Reg) Remigii et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 13 do 20-01-1390. 

Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic beloofde aan Aleijdis gnd van Os 24 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici van den Hoernic promisit Aleijdi dicte 

de Os XXIIII Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 
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Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 14 do 20-01-1390. 

Lambertus die Monic zvw Johannes gnd die Monic van Lijemde verkocht aan 

Mijchael zv Walterus Marien soen van den Berghe een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Liemde, met Lichtmis in Liemde te leveren, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit een beemd, 2½ bunder groot, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd op Odendonk, tussen 

Arnoldus zv Henricus gnd Man enerzijds en erfgoed behorend tot de goederen 

Wedehagen anderzijds, reeds belast met 2½ oude groot. 

 

Lambertus die Monic filius quondam Johannis dicti die Monic de Lijemde 

hereditarie vendidit Mijchaeli filio Walteri Marien soen van den Berghe 

hereditariam paccionem (dg: unius modi) unius modii siliginis mensure de 

(dg: B) Lijemde solvendam hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Lijemde tradendam ex quodam prato duo et dimidium 

bonaria continente (dg: si) dicto die) sito in parochia de (dg: Lije) 

Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum dictum op Odendonc inter 

hereditatem (dg: Her) Arnoldi filii Henrici dicti Man ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum liberorum cuiusdam dicti Her) spectantem ad 

bona de Wedehagen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus et dimidio grossis antiquis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 341v 15 do 20-01-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391), met 19½ gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden en 3½ 

schelling licht geld waarmee in Den Bosch op de markt rogge wordt gekocht 

en gemeenlijk brood en bier in Den Bosch worden gekocht voor elke plak 

gerekend18 of ander paijment van dezelfde waarde, met de pacht van het jaar 

van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Zou hij niet 

terugkopen, dan zal de koper aan de verkoper zoveel extra geld geven, als 

op het einde van die 3 jaar de gemene lossing van een mud rogge erfpacht 

zal zijn. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Willelmus Posteel, 

Joest Bruijstens, Rodolphus Lambrechts soen, Johannes van den Goer en 

Johannes zv Johannes van der Hagen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: d) post festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XIX et dimidio gulden scilicet XXX #communes# placken pro 

quolibet gulden et tribus et !et dimidio solidis levis monete pro qua 

siligo in Busco supra forum (dg: in p) in Busco et panis et cervisia 

communiter ementur in Busco pro quolibet placken computato seu alio 

pagamento eiusdem valoris et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que pertunc defecerint et si non redemerit extunc dictus 

emptor dabit (dg: sibi) dicto venditori tantum plus de pecunia prout in 

fine dicti spacii trium annorum erit communis solutio unius modii 

siliginis paccionis. Acta in camera presentibus Willelmo Posteel Joest 

Bruijstens Rodolpho Lambrechts soen Johanne van den Goer Johanne filio 

Johannis van der Hagen testibus datum in festo (dg: festo) Sebastiani 

hora none anno nonagesimo. 

 

                         
18 Vergelijk BHIC ILVrBr 1232-116-119r scan 237, 1389-1390, Dit is die rekeninghe Jans van 
Middeghael ende Ywijns van den Grave proesten der clerc broederscap van onser Vrouwen in 

tsHertoghenbossche van den jaer reijnten gherekent des saterdaghes voer sinte Jans avont 

baptist in den jaer van XC (za 18-06-1390) ende XX plac[ken] voer een libra gherekent ende 

alle ander paeijment daer na gherekent. Hierin komen 20 plakken overeen met 1 lb = 20 s. Dan 1 

plak = 1 s. In het lichte geld komt 1 plak overeen met 3,5 s; dat is een factor 3,5 zoveel. 
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1178 mf10 B 04 f. 342. 

 in festo Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 

BP 1178 f 342r 01 do 20-01-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijndoven van Oesterwijc 

verkocht aan Johannes zv Henricus Bloijs van Zeelst een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Johannis van den Eijndoven de 

Oesterwijc hereditarie vendidit Johanni filio Henrici Bloijs de Zeelst 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex omnibus suis bonis quocumque consistentibus sive sitis 

promittens warandiam. Testes Scilder et Goess datum (dg: q) in festo 

Sebastiani. 

 

BP 1178 f 342r 02 do 20-01-1390. 

Johannes van den Goer zvw Nodekinus van den Kerchove verkocht aan Willelmus 

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

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

(1) een huis, tuin en aangelegen kamp, 10 lopen groot, in Bakel, ter 

plaatse gnd Geininge, tussen Arnoldus van den Goer bv voornoemde verkoper 

enerzijds en Willelmus Jans soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, 

aldaar, tussen Henricus van den Goer bv voornoemde verkoper enerzijds en 

voornoemde verkoper anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd op 

den Krabbe, (3) een beemd, in Bakel, ter plaatse gnd aan Geen Goer, tussen 

voornoemde Arnoldus van den Goer enerzijds en Nijcholaus van den Hildacker 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond. 

 

Johannes van den Goer filio! quondam (dg: Arnoldi dicti Nodeken) Nodekini 

van den Kerchove hereditarie vendidit Willelmo (dg: Post) Posteel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex #domo et orto et# quodam campo decem lopinatas terre 

continente (dg: et ex do) sibi adiacente sitis in parochia de Bakel (dg: 

inter) in loco dicto Gheijninge inter hereditatem Arnoldi van den Goer 

fratris dicti (dg: ei) venditoris ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Jans soen ex alio item ex una sextariata terre siliginee sita ibidem 

inter hereditatem Henrici van den Goer fratris dicti venditoris ex uno et 

inter hereditatem dicti venditoris ex alio tendente cum uno fine ad (dg: 

lo foss) locum dictum op den Crabbe item ex prato sito in parochia (dg: 

d) predicta ad locum dictum aen Gheen Goer inter hereditatem dicti 

Arnoldi van den Goer ex uno et inter hereditatem Nijcholai van den 

Hildacker ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Helmont ex premissis prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 342r 03 do 20-01-1390. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes gnd Zerijs verkocht aan Andreas Jans 

soen een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in de Kloot, tussen 

wijlen Adam van Neijnsel enerzijds en voornoemde Andreas Jans soen 

anderzijds, belast met 6 penning. 

 

Johannes van den Hoevel filius quondam (dg: Hen) Johannis dicti Zerijs 

(dg: medietatem) peciam prati sitam in parochia de Berliken in loco dicto 

in den Cloet inter hereditatem quondam Ade de Neijnsel et inter 

hereditatem Andree Jans soen ex alio ut dicebat vendidit dicto Andree 
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Jans soen (dg: ut dicebat h) promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 04 do 20-01-1390. 

Johannes van den Hoevel Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Hoevel Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 342r 05 do 20-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 19 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: XIX) XIX Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 06 do 20-01-1390. 

Destijds hadden Lambertus zvw Johannes van Haesten en Johannes zvw Zebertus 

van Haesten beloofd aan hr Johannes van den Wijer investiet van Lith, hr 

Gerardus van de Hof priester en Arnoldus van Goerle clericus, gedurende 6 

jaar, ingaande de datum van de belofte, elk jaar met Sint-Jan-Baptist 32 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde te betalen. Voornoemde 

hr Gerardus van de Hof droeg de resterende 5 jaar van die som over aan hr 

Johannes van Mierd, tbv hem, mr Adam van Mekenborch en Johannes van Steen. 

 

Notum sit universis quod cum Lambertus filius quondam Johannis de Haesten 

et Johannes filius quondam Zeberti de Haesten promisissent indivisi super 

omnia se daturos et soluturos domino Johanni (dg: van de) van den Wijer 

investito de Lijt domino Gerardo de Curia presbitro et Arnoldo de Goerle 

clerico seu alteri eorum ad spacium sex annorum datam huiusmodi 

promissionis sine medio sequentium anno quolibet eorundem sex annorum 

triginta duos aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris in festo nativitatis beati Johannis 

baptiste prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrasriptis 

dictus dominus Gerardus de Curia (dg: p) dictam pecuniam de quinque annis 

dictorum sex annorum ad huc restantibus supportavit domino Johanni de 

Mierd ad opus sui et ad opus magistri Ade de (dg: Wa) Mekenborch et 

Johannis de Steen seu alterius eorundem cum litteris et jure. Testes (dg: 

Sta) Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 07 do 20-01-1390. 

Destijds had Reijnerus gnd Loesken zvw Henricus gnd Mudeken beloofd19 aan hr 

Gerardus van het Hof priester, tbv voornoemde hr Gerardus en hr Johannes 

van de Wijer, gedurende 5 jaar, ingaande de datum van de belofte, elk jaar 

met Sint-Jan 16 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde te 

betalen. Voornoemde hr Gerardus van de Hof droeg thans over aan hr Johannes 

van Mierd, tbv hem, mr Adam van Mekenborch en Johannes van Straten, de 4 

laatste jaren van voornoemde geldsom. 

 

Notum sit universis quod cum Reijnerus dictus Loesken filius quondam 

Henrici dicti Mudeken promisisset super omnia se (dg: daturum #daturum et 

soluturum) domino Gerardo de Curia presbitro ad opus eiusdem domini 

Gerardi et ad opus domini Johannis de Vivario seu ad opus alterius 

eorundem (dg: d se daturum et soluturum) quod ipse Reijnerus dabit et 

#ex#solvet prenominatis dominis Gerardo et Johanni seu eorum alteri ad 

spacium quinque annorum datam (dg: p) huiusmodi promissionum sine medio 

                         
19 Zie ← BP 1178 f 041v 11 do 02-07-1388, belofte gedurende 5 jaar op Sint-

Jan-Baptist 16 oude schilden en 10 Holland plakken te betalen. Mogelijk 

toch overdracht van de laatste 4 jaren van deze schuldbekentenis? 
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sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum sedecim aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris nativitatis Johannis prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus dominus (dg: Joh) Gerardus de Curia dictam 

pecuniam de quatuor ultimis annis dictorum quinque annorum deficientibus 

supportavit domino Johanni de Mierd ad opus sui et ad opus magistri Ade 

de (dg: We) Mekenborch et Johannis de Straten seu alterius eorum cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 08 do 20-01-1390. 

Arnoldus van Vechel verkocht aan Petrus Pels verwer 2 morgen land, in 

Nuland, ter plaatse gnd in de Nieuwe Polre, tussen Henricus van Aforden 

enerzijds en Arnoldus gnd Claes soen en Zerisius gnd Zerijs Stevens soen 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Arnoldus de Vechel duo iugera terre sita in parochia de Nuwelant in loco 

dicto in den Nuwen Polre inter hereditatem Henrici de Aforden ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti (dg: Cla) Claes soen et Zerisii dicti 

Zerijs Stevens soen ut dicebat hereditarie vendidit Petro Pels tinctori 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus. Testes (dg: datum) Scilder 

et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 09 do 20-01-1390. 

Rutgherus zv Arnoldus van Vechel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius Arnoldi de Vechel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 342r 10 do 20-01-1390. 

Johannes Bac Bertouts soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Elizabeth dvw Leonius van Kessel, Willelmus gnd 

van Hees en Willelmus Gielijs soen van Kessel met hun goederen. 

 

Johannes Bac Bertouts soen omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Elizabeth filiam quondam Leonii de Kessel Willelmum #dictum# de Hees et 

Willelmum Gielijs soen de Kessel cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 11 do 20-01-1390. 

Matheus Luwe vleeshouwer beloofde aan Gerardus zv Albertus Kersmaker 36 

Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Matheus Luwe carnifex promisit Gerardo filio Alberti Kersmaker triginta 

sex Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 12 do 20-01-1390. 

Henricus zvw Arnoldus van Kuijc verkocht aan Gerardus van Bruggen zv Paulus 

1 morgen land, in Hees, naast de plaats gnd Loesheuvel, tussen Gerardus 

Heerken enerzijds en Arnoldus van Zochel anderzijds. 

 

Henricus (dg: #fi# de Kuijc unum iuger terre s) filius quondam Arnoldi de 

Kuijc unum iuger terre situm in parochia de Hees (dg: ad) iuxta locum 

dictum Loeshoevel inter hereditatem Gerardi Heerken ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Zochel ex alio prout ibidem situm est vendidit 

Gerardo (dg: f) de Bruggen filio Pauli promittens warandiam et omnes 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 13 do 20-01-1390. 

Heijlwigis wv Engbertus van Maren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 
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vervreemdingen, gedaan door Mathias gnd Bac met zijn goederen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Engberti de Maren omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Mathiam dicti! Bac cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 14 do 20-01-1390. 

Walterus gnd Herbrechts soen van den Bredeacker verkocht aan Johannes van 

Hal rademaker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

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

uit een huis en tuin in Esch, tussen Albertus gnd Abe Didden soen enerzijds 

en de gemeint van Zelisel anderzijds, en uit alle andere erfgoederen van 

verkoper, gelegen onder Esch, belast met cijnzen en pachten. Verkoper en 

zijn zoon Herbertus beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Walterus dictus Herbrechts soen (dg: de) van den Bredeacker hereditarie 

vendidit Johanni de Hal rotifici hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino a proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex domo orto 

sitis in parochia de Essche inter hereditatem Alberti dicti (dg: di) Abe 

Didden soen ex uno et inter communitatem de (dg: Zeelst) #Zelisel# ex 

alio atque ex omnibus aliis (dg: bo) hereditatibus dicti (dg: q) 

venditoris infra parochiam de Essche sitis ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis promiserunt insuper dictus venditor et cum eo 

Herbertus eius filius indivisi super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 15 do 20-01-1390. 

Walterus beloofde zijn voornoemde zoon Herbertus schadeloos te houden. 

 

Walterus promisit super omnia dictum Herbertum suum filium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 16 do 20-01-1390. 

Godefridus Dachnoude vleeshouwer en Johannes van Kuijc alias gnd 

Ghijsbrechts soen beloofden aan Philippus Jozollo etc 14 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 11+28+31+3=73 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus Dachnoude carnifex et Johannes de Kuijc alias dictus 

Ghijsbrechts soen promiserunt Philippo Jozollo etc XIIII aude scilde 

Francie ad pasca proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 342r 17 do 20-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 B 05 f. 342v. 

 in die Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 anno nonagesimo die Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 

BP 1178 f 342v 01 do 20-01-1390. 

Reijnerus gnd Loden zvw Albertus gnd Loden ev Demondis dvw Weijndelmoedis 

wv Johannes van der Hullen verkocht aan Godescalcus Arts soen, Henricus 

Tijmmerman, zijn broer Johannes Tijmmerman, Arnoldus Zeghers soen, Walterus 

Arts soen en Arnoldus Emmen soen, tbv hen, Lana Reijners dochter, Eefsa 

Reijnken, kvw Johannes Reijners soen, Gerardus Emmen soen en Truda Emmen 

soen, (1) een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een helft te betalen 
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met Sint-Martinus en de andere helft met Lichtmis, (2) een b-erfcijns van 4 

pond 10 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Martinus en 

de andere helft met Lichtmis, welke cijnzen wijlen voornoemde 

Weijndelmoedis gekocht had van Ghisbertus Lijsscap, en welke cijnzen nu aan 

hem behoren. De brief overhandigen aan Godescalcus Arts soen. 

 

Solvit XIX solidos. 

Reijnerus dictus (dg: Lod) Loden filius quondam Alberti dicti Loden 

maritus et tutor legitimus Demondis sue uxoris filie quondam 

Weijndelmoedis relicte quondam Johannis van der Hullen hereditarium 

censum quatuor librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Martini et mediatim purificationis atque hereditarium censum 

quatuor librarum et X solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

terminis solucionis predictis quos census dicta quondam Weijndelmoedis 

erga Ghisbertum (dg: G) Lijsscap emendo acquisiverat prout in litteris et 

quos census nunc ad se spectare dicebat vendidit #Godescalco Arts soen# 

Henrico Tijmmerman (dg: et Arnoldo dicto Zegh) Johanni Tijmmerman suo 

fratri Arnoldo Zeghers soen et Waltero Arts soen #Arnoldo Emmen soen# 

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

et obligationem #et impeticionem# ex parte et heredum dicte quondam 

Weijndelmoedis deponere Godscalco Arts soen suo fratri Lane Reijners 

dochter Eefse Reijnken Arnoldo Eefsen soen) ad opus eorum et ad opus Lane 

Reijners (dg: so) dochter et Eefse (dg: E) Reijnken (dg: Reijnenro Jans 

soe) et liberorum #quondam# Johannis Reijners soen Gerardi Emmen soen et 

Trude Emmen soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et heredum quondam 

dicte Weijndelmoedis deponere. Testes Scilder et Goess datum in die 

Sebastiani. Tradetur littera Godescalco Arts soen. 

 

BP 1178 f 342v 02 do 20-01-1390. 

Walterus Meij zvw Henricus Meij verkocht aan Hubertus gnd die Abt alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Willelmus Noden soen 

en diens vrouw Katherina, grootouders van voornoemde Walterus. 

 

Walterus Meij filius quondam Henrici Meij omnia bona sibi de morte 

Willelmi Noden soen et Katherine sue uxoris avi et avie olim dicti 

Walteri successione advoluta quocumquem locorum consistentia sive sita ut 

dicebat (dg: sde) vendidit Huberto dicto die Abt promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 03 do 20-01-1390. 

(dg: Lambrecht). 

 

BP 1178 f 342v 04 do 20-01-1390. 

Lambertus Zebrechts soen van Berchen verkocht aan Johannes Becker zvw 

Johannes die Heirde bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 hont land, in 

Berghem, ter plaatse gnd op die Berzevoert, tussen Henricus Reijnbouts soen 

enerzijds en Johannes Quattel anderzijds, (2) een stuk land, in Berghem, 

tussen Johannes Peters soen enerzijds en Lambertus van den Camp anderzijds, 

reeds belast met 2½ penning hertogencijns. 

 

Lambertus Zebrechts soen de Berchen hereditarie vendidit Johanni Becker 

filio quondam Johannis die Heirde pistoris hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex quinque hont terre sitis in parochia de Berchen 

ad locum dictum op die Berzevoert inter hereditatem Henrici Reijnbouts 

soen (dg: et Johannis Quattel ex uno) et inter hereditatem Johannis 

Quattel ex alio item ex pecia terre sita in Berchen inter hereditatem 

Johannis Peters soen ex uno et inter hereditatem Lamberti van den Camp ex 

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



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

37 

et aliam obligationem deponere exceptis duobus et dimidio denariis domino 

duci exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 05 do 20-01-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 20½ Gelderse 

gulden of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen en Nijcholaus zvw Engbertus van Maren. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium dictis 3 annis durantibus cum XX et dimidio Gelre gulden seu 

valorem et cum paccione anni redempcionis et arrestadiis ut in forma. 

Acta in camera presentibus dictis scabinis et Nijcholao filio quondam 

Engberti de Maren testibus datum anno nonagesimo die Sebastiani hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 342v 06 do 20-01-1390. 

Hilla wv Coelkinus gnd Elijas Neve verklaarde dat Petrus Ghegel en zijn 

medeschuldenaren alle geldsommen hebben betaald, die zij beloofd hadden aan 

wijlen voornoemde Coelkinus. 

 

Solvit. 

Hilla relicta quondam (dg: Nijc) Coelkini dicti Elijas (dg: soen) #Neve# 

palam recognovit sibi per Petrum Ghegel et suos condebitores fore 

satisfactum ab omnibus pecuniarum summis (dg: quas) que dictus Petrus et 

sui coheredes promiserant dicto quondam Coelkini! in litteris scabinorum 

de Busco ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 07 do 20-01-1390. 

Gerardus die Vrieze zv Gerardus gnd Vrieze Hillen soen verkocht aan 

Heijlwigis dvw Johannes van Hentberghe een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

kamp, in Veghel, beiderzijds tussen Fredericus Hoernkens soen, reeds belast 

met een b-erfcijns van 4 pond geld, (2) een stuk land, in Veghel, tussen 

voornoemd kamp enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gerardus die Vrieze filius Gerardi dicti Vrieze Hillen soen (dg: 

legitime) #hereditarie# vendidit Heijlwigi filie quondam Johannis de 

Hentberghe hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

quodam campo sito in parochia de Vechel inter hereditatem Frederici 

Hoernkens soen ex utroque latere coadiacentem item ex pecia terre sita in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem) dictum campum ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum monete 

ex dicto campo solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 08 do 20-01-1390. 

Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Gielijs ontlastte Rutgherus van 

Boemel zvw Rutgherus van Boemel van alle geldsommen, die voornoemde 

Rutgherus beloofd had aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes de Berze filius quondam Willelmi dicti Wil Gielijs (dg: pa) 

quitum proclamavit Rutghero! (dg: f) de Boemel filio quondam Rutgheri de 

Boemel ab omnibus pecuniarum summis quas dictus Rutgherus promiserat 

dicto Johanni in litteris scabinorum in quocumque tempore (dg: in p) 

preterito usque in diem presentem. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 342v 09 do 20-01-1390. 

Danijel zvw Johannes gnd Godekens soen verkocht aan Johannes Roest zvw 

Henricus Roest een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd op die Salen, 

tussen Gerardus Roest enerzijds en Rodolfa dvw Gerardus Neven anderzijds. 

 

Danijel filius quondam Johannis dicti Godekens soen peciam terre sitam in 

parochia de Empel in loco dicto op die Salen inter hereditatem Gerardi 

Roest ex uno et inter hereditatem Rodolfe filie quondam Gerardi Neven ex 

alio vendidit Johanni Roest filio Henrici quondam Roest promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus 

aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 10 do 20-01-1390. 

Johannes Stevens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Stevens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 11 do 20-01-1390. 

Arnoldus van den Put zvw Alardus van den Put verkocht aan Henricus van den 

Arennest en Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts soen 1 morgen 41½ roeden 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in die Hoeven, ter plaatse gnd in die 

Akense Hoeven, tussen erfgoed gnd Wijnrics Hoeve van der Masen enerzijds en 

Johannes van der Hage en Henricus Wautghers soen anderzijds, belast met 

sloten en zegedijken naast de plaats gnd des Hertogen Wetering. 

 

#Arnoldus# (dg: Alardus) van den Put filius quondam Alardi van den Put 

unum juger et XLI et dimidiam virgatas terre sitas in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in die (dg: Hoevel) Hoeven in loco dicto in die 

Akenssche Hoeven inter hereditatem (dg: Wi) dictam Wijnrics Hoeve van der 

Masen ex uno et inter hereditatem Johannis van der Hage et Henrici 

Wautghers soen ex (dg: uno) alio prout ibidem sunt site vendidit Henrico 

van den Arennest et Henrico filio quondam Johannis dicti (dg: Rijcarts) 

Rijcouts soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

Ze) fossatis et (dg: f) Zegediken sitis iuxta locum dictum des Hertogen 

Weteringe ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 12 do 20-01-1390. 

Voornoemde Henricus van den Arennest en Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts 

soen droegen over aan Arnoldus zvw Alardus van den Put een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus en Henricus verworven 

hadden van wijlen voornoemde Alardus van den Put. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus et Henricus emptores hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam #dicti Henricus et Henricus erga# Alardum 

(dg: -s va) quondam van den Put (dg: dictis Henrico et Henrico) 

acquisiverant ut dicebant supportaverunt (dg: Alardo) #Arnoldo# filio 

dicti quondam Alardi van den Put promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 342v 13 do 20-01-1390. 

Voornoemde Henricus van den Arennest en Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts 

soen verhuurden voornoemde morgen 41½ roeden aan voornoemde Arnoldus van 

den Put, voor een periode van 3 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen. Huurder zal de 

zegedijken en sloten onderhouden. Eén brief. 

 

(dg: Dictum) Dicti Henricus et Henricus dictum iuger et XLI et (dg: una) 

dimidiam virgatas terre locaverunt dicto (dg: Alardo fio) #Arnoldo# van 

den Put ab eodem spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: terru) trium annorum pro quatuor 
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Gelre gulden seu valorem dandis eis ab alio anno quolibet dictorum trium 

annorum Martini promittentes ratam servare et alter repromisit super 

omnia et quod ipse Zegediken et fossata ad premissa spectantes in bona 

disposicione observabit dictis tribus annis durantibus. Testes datum 

supra. Et erit una littera. 

 

1178 mf10 B 06 f. 343. 

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

 in crastino Agnetis: zaterdag 22-01-1390. 

 Dominica post Agnetis: zondag 23-01-1390. 

 in profesto conversionis Pauli: maandag 24-01-1390. 

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

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

 

BP 1178 f 343r 01 do 20-01-1390. 

Jacobus zvw Johannes van den Noddevelt verkocht aan Heijmericus Groij een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Heeswijk, tussen Theodericus 

Writer enerzijds en Rodolphus van den Broec anderzijds, (2) een stuk land, 

in Heeswijk, tussen erfgoed van de kerk van Heeswijk enerzijds en 

voornoemde Theodericus Writer anderzijds, (3) een stuk land, in Heeswijk, 

tussen voornoemde Theodericus Writer enerzijds en Petrus van den Vosberge 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge en een 

b-erfrente van 12 hoenderen aan hr Gerardus Groij. 

 

[J]acobus filius (dg: Jo) quondam Johannis van den Noddevelt hereditarie 

vendidit Heijmerico Groij hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco [so]lvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem 

Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Rodolphi [v]an den Broec ex 

alio item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Hezewijc ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Writer predicti [e]x alio item ex pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem dicti Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem Petri van den Vosberge ex alio promittens super omnia 

[w]arandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

unius modii (dg: modii) siliginis et hereditario (dg: cen) redditu XII 

pullorum #domino Gerardo Groij# exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 343r 02 do 27-01-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 209, inv.nr.2348, 27-01-1390; monete pro tempore solucionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes die Mandemaker zvw Nijcholaus die Mandemaker verkocht aan 

Nijcholaus Kather een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), gaande uit een 

huis en tuin, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Gerardus 

Cluet enerzijds en Paulus die Mandemaker anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 6 pond geld. 

 

Johannes die Mandemaker filius quondam Nijcholai die Mandemaker 

hereditarie vendidit Nijcholao Kather hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis et primo termino (dg: ultra 

annum) #proxime futuro# ex domo et orto dicti venditoris sitis in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Gerardi (dg: Cloet ex) Cluet ex 

uno et inter! Pauli (dg: die) die Mandemaker ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

sex librarum monete predicte exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Penu et Goess datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 343r 03 za 22-01-1390. 

Johannes gnd ten Loeke en Johannes van Brolijo beloofden aan Wiskinus 
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snijder 66 Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 13-03-1390) te betalen. 

 

Johannes dictus ten Loeke et Johannes de Brolijo promiserunt Wiskino 

sartori LXVI Gelre gulden seu valorem ad letare (dg: Joh) Jrhrlm proxime 

futuram persolvendos. (dg: testes) #Testes# Penu et Goess datum in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1178 f 343r 04 za 22-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 343r 05 zo 23-01-1390. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder verklaarde dat Willelmus van 

Langelaer 100 pond heeft voldaan, die voornoemde Willelmus afgelopen Sint-

Nicolaas verschuldigd was aan voornoemde vrouwe Maria, wegens een lijfrente 

van 100 pond, die voornoemde Willelmus moet betalen aan voornoemde vrouwe 

Maria op haar leven. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis palam 

recognovit sibi fore satisfactum per Willelmum de Langelaer de centum 

libris quas dictus Willelmus debebat dicte domine Marie in festo 

Nijcholai proxime preterito occacione vitalis pensionis (dg: quinq) 

centum (dg: librarum) librarum quam pensionem dictus Willelmus prefate 

domine Marie ad eiusdem domine Marie vitam solvere tenetur annuatim. 

Testes Gerardus et Goeswinus datum dominica post Agnetis. (dg: tradetur 

littera Johanni Camp). 

 

BP 1178 f 343r 06 ma 24-01-1390. 

Godescalcus van Hijntam beloofde aan Johannes zv Henricus des Dekens soen 

van Helmont 9 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390) te betalen. 

 

Godescalcus de Hijntam promisit Johanni (dg: dictus) filio Henrici des 

Dekens soen #de Helmont# novem Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Goeswinus datum 

(dg: in pro secunda post) in profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 343r 07 wo 26-01-1390. 

Everardus zvw Johannes van den Beirgelen van Mierle verkocht aan Johannes 

gnd Breem een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

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

gaande uit 1/8 deel, dat aan voornoemde verkoper gekomen was na overlijden 

van zijn ouders, in goederen gnd ten Beirgulen, van wijlen voornoemde 

Johannes van den Beirgelen, in Mierlo, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Everardus filius quondam Johannis van den Beirgelen de Mierle hereditarie 

vendidit Johanni dicto Breem hereditariam paccionem novem lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco #tradendam# ex 

octava parte dicto venditori de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta in bonis dictis dictis ten Beirgulen dicti quondam Johannis van 

den Beirgelen sitis in parochia de Mierle (dg: -n) et in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Spanct et Scilder 

datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 343r 08 wo 26-01-1390. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Pasen over een jaar, met 21½ gulden, 2 
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gouden kronen van Oijen met 1 Vlaamse plak voor 3 gulden gerekend of de 

waarde, en met 9 lopen rogge, maat van Helmond, als pacht van het jaar van 

wederkoop. De wederkoop zal plaatsvinden in Beek bij Arle, in het huis van 

voornoemde koper, met 2 of meer getuigen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Jacobus Loze en Henricus 

Venbossche. 

 

Et poterit redimere #de hinc# a festo pasce proxime futuro ultra annum 

cum XXI et dimidium gulden scilicet duobus aureis cronen de Oijen cum una 

Vlemssche plac pro tribus gulden seu valorem et cum novem lopinis 

siliginis mensure de Helmont (dg: semel da pro de) pro paccione anni 

redempcionis semel dandis et huiusmodi redempcio fiet in parochia de Beke 

prope Arle in domo dicti emptoris sub testimonio duorum vel plurium 

testium ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Jacobo 

Loze Henrico Venbossche datum in crastino conversionis Pauli hora 

vesperarum anno nonagesimo. 

 

BP 1178 f 343r 09 wo 26-01-1390. 

Jacobus Loze verkocht aan Mechtildis Vinnen een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 2 

morgen beemd, minus 1 hont, in Heze, ter plaatse gnd in de Rot, naast de 

beemd van Gerardus gnd Hels, (2) een stuk land, aldaar, dat Willelmus gnd 

Hals van Roesmalen schatte op 3 lopen roggezaad, welke cijns voornoemde 

Jacobus gekocht had van Alardus zvw Henricus die Becker. 

 

Jacobus Loze hereditarium! viginti solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis computato solvendum 

hereditarie (dg: mediatim) nativitatis Domini #et# in Busco tradendum de 

duobus iugeribus (dg: terre) prati minus una particula dicta hont sitis 

in (dg: Heze) Heze in loco dicto (dg: d) in den Rot contigue iuxta pratum 

Gerardi dicti Hels et de pecia (dg: terra) terre ibidem sita quam 

Willelmus dictus Hals de Roesmalen ad recepcionem trium lopinorum seminis 

siliginis estimabat quem censum dictus Jacobus erga Alardum filium 

quondam Henrici die Becker emendo acquisiverat prout in litteris vendidit 

Mechtildi Vinnen supportavit cum litteris et (dg: jur) aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 343r 10 wo 26-01-1390. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever droeg over20 aan Arnoldus 

van den Goer een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes zv Gerardus van 

der Donc aan eerstgenoemde Johannes beloofd21 had, een helft te betalen met 

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

en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, te weten uit de helft 

naast erfgoed van Denkinus gnd Gruijter. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris laneorum hereditarium censum 

trium librarum monete quem Johannes filius Gerardi van der Donc promisit 

se daturum et soluturum dicto #primo# Johanni hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex medietate domus et aree site in Busco ad 

locum dictum Wijnmolenberch videlicet ex illa medietate dicte domus et 

aree que sita est contigue iuxta hereditatem Denkini dicti Gruijter prout 

in litteris supportavit Arnoldo van den Goer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

                         
20 Zie → BP 1175 f 089r 08 do 16-06-1390, vernadering van deze overdracht. 
21 Zie ← BP 1178 f 018v 12 vr 07-02-1388, belofte van deze erfcijns van 3 

pond. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

42 

BP 1178 f 343r 11 wo 26-01-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 200, inv.nr.2554, 26-01-1390. 

Everardus zvw Rutgherus van der Hoeven van Gheldorp verkocht aan Berisius 

van Gravia bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den 

Bosch te leveren met Sint-Paulus-Bekering, gaande uit 2 mudzaad roggeland, 

en een daaraan gelegen beemd, in Geldrop, ter plaatse gnd in Geen Hoeve, 

tussen Johannes Sluijsman enerzijds en Henricus Pape anderzijds, strekkend 

met een eind aan de gemene weg, reeds belast met 2 kapoenen, 3 penning oude 

cijns, en 13 schelling gemeen paijment. 

 

Everardus (dg: Rut) filius quondam Rutgheri van der Hoeven de Gheldorp 

hereditarie vendidit Berisio de Gravia pistori hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) in 

conversione sancti Pauli et in Busco tradendam ex (dg: qu) duobus 

modiatis terre siliginee #et prato sibi adiacente# dicti venditoris sitis 

in parochia de Gheldorp (dg: inter) in loco dicto in Gheen Hoeve inter 

hereditatem Johannis Sluijsman ex uno et inter hereditatem Henrici Pape 

ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam ut dicebat (dg: 

promittens et ex prato sito ibide) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus caponibus et III denariis antiqui 

census et tredecim solidis communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Sta et Sta datum supra. 

 

BP 1178 f 343r 12 wo 26-01-1390. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan zijn broer Willelmus van 

den Zande een erfgoed met de gebouwen in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, 

tussen de gevel van het stenen huis van Johannes gnd Carnauwe enerzijds en 

erfgoed van Godefridus van Lijt anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus 

van Zwol timmerman. De brief overhandigen aan Walterus Coelborner. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel quandam hereditatem sitam in Busco ad 

locum dictum communiter Zile inter edificium (dg: dic) lapideum dictum 

communiter ghevel domus lapidei Johannis dicti Carnauwe ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Lijt ex alio #cum edificiis# venditam sibi a 

Gerardo de Zwol carpentatore prout in litteris supportavit (dg: Waltero 

dicto Coelborner) #Willelmo van den Zande suo fratri# cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Waltero Coelborner. 

 

BP 1178 f 343r 13 wo 26-01-1390. 

Laurencius Boijen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud gerst, Bossche maat, die Johannes Jordens soen aan hem leverde, en die 

nu erfg van voornoemde Johannes moeten leveren. 

 

Laurencius Boijen hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Busco quam (dg: He) Johannes Jordens soen sibi solvere consuevit #et quam 

heredes eiusdem Johannis nunc solvere tenentur# monuit de 3 annis (dg: 

testes datum supra). Testes Spanct et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 343r 14 wo 26-01-1390. 

Petrus van Bascot beloofde aan Gerardus zvw Petrus Oers 16 Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit Gerardo filio quondam Petri Oers XVI Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf10 B 07 f. 343v. 

 in crastino Policarpi: donderdag 27-01-1390. 

 in octavis Agnetis: vrijdag 28-01-1390. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 28-01-1390. 

 in mensi januarii die XXVIII: vrijdag 28-01-1390. 
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 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1390. 

 

BP 1178 f 343v 01 wo 26-01-1390. 

(dg: Geris). 

 

BP 1178 f 343v 02 wo 26-01-1390. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Henricus zv Johannes Bije van 

Zondert een n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een beemd gnd dat Bijvink, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen 

Johannes gnd Lenscart enerzijds en Theodericus Herics anderzijds. 

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnnael hereditarie vendidit Henrico filio 

Johannis Bije de Zondert hereditarium censum (dg: quatuor) quinque 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam 

prato dicto dat Bijvinc sito in parochia de (dg: Stra) Oerscot in 

pastoria de Straten inter hereditatem Johannis dicti Lenscart ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Herics ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 343v 03 do 27-01-1390. 

En hij kan terugkopen, uiterlijk met Sint-Jan over 3 jaar, met 40 Hollandse 

gulden, de cijns van het jaar van wederkoop, en eventuele achterstallige 

termijnen. De terugkoop zal zijn in het wisselkantoor van Den Bosch. 

Opgesteld in aanwezigheid van de schepenen, Johannes van de Kloot, 

Laurencius Boijen, Walterus Coptiten en Henricus Coppen soen. 

 

A. 

Et poterit redimere de hinc et festum nativitatis Johannis proxime 

futurum et ad spacium (dg: trijm) trium annorum deinceps sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XL Hollant gulden et cum 

censu anni redempcionis et cum arrestadiis ut in forma et hac redempcio 

erit in Busco in cambio ibidem ut in forma promittens ut in forma. Acta 

in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Laurencio Boijen Waltero 

Coptiten Henrico Coppen soen datum in crastino Policarpi hora complete. 

 

BP 1178 f 343v 04 vr 28-01-1390. 

Henricus zv Johannes gnd Rijcouts soen van Os maande 3 achterstallige jaren 

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

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere. 

 

Henricus filius Johannis dicti Rijcouts soen de Os hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco venditam sibi ab Henrico 

Scilder filio quondam Nijcholai Scilder senioris prout in litteris 

dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes Penu et Scilder datum in 

octavis Agnetis. 

 

BP 1178 f 343v 05 vr 28-01-1390. 

Godefridus van Beest beloofde aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 13 mud 6 

lopen rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te leveren, 

op straffe van 4 oude schilden etc. 

 

Godefridus de Beest promisit Johanni filio (dg: A) naturali Arnoldi 

Heijme XIII modios (dg: s s) et sex lopinos siliginis mensure de Busco ad 

pasca proxime persolvendos pena IIIIor aude scilde etc. Testes Scilder et 

Jorden datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 343v 06 vr 28-01-1390. 

Johannes zv Petrus Coninc beloofde aan Henricus die Weder van Helmont een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit alle 
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goederen van voornoemde Johannes, in Nuenen. 

 

Johannes filius Petri Coninc promisit (dg: se daturum) super omnia se 

daturum et soluturum Henrico die Weder de Helmont hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Nuenen hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum et in parochia de Nuenen tradendam ex omnibus 

bonis dicti Johannis quocumque locorum (dg: sitis) in parochia de Nuenen 

sitis. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 343v 07 vr 28-01-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1390), met 60 Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. De wederkoop zal zijn in 

Helmond, in het woonhuis van voornoemde Henricus, met 2 of meer getuigen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, 

Laurencius zv Johannes van Gherwen, Johannes Herinc en Ghisbertus 

Maechelini. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg datam presentium) 

#post festum purificationis proxime futurum# sine sequentium (dg: anno 

quolibet dicto) semper quando voluerit cum LX (dg: Ho) Gelre gulden seu 

valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis et huiusmodi 

redempcio fiet in Helmont in domo #habitationis# dicti Henrici sub 

testimonio duorum testium vel plurium ut in forma. Acta in camera 

presentibus Johanne de Globo et Laurencio #filio Johannis# de Gherwen 

Johanne Herinc Ghisberto Maechelini (dg: dat) datum in mensi januarii die 

XXVIII hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 343v 08 vr 28-01-1390. 

Aleijdis wv Arnoldus zvw Arnoldus van den Hazewinckel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, die wijlen 

voornoemde Arnoldus van den Hazewinckel beloofd had aan zijn zoon 

eerstgenoemde Arnoldus, bij diens huwelijk met Aleijdis. 

 

Aleijdis relicta quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi van den 

Hazewinckel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis quam dictus 

quondam Arnoldus van den Hazewinckel dudum promiserat dare et exsolvere 

primodicto quondam Arnoldo suo filio nomine dotis et in subsidium 

matrimonii tempore quo Aleijdis et primodictus quondam Arnoldus per 

matrimonium copulabantur ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Gerardus et 

Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 343v 09 za 29-01-1390. 

Destijds hadden Laurencius zvw Johannes de Gherwen en Henricus zv 

voornoemde Laurencius en zijn vrouw Yda in pacht verworven van Arnoldus van 

Ghele zvw Jacobus van Ghele en jkvr Maria dvw Godefridus van Erpe (1) de 

goederen die waren van wijlen Godefridus van Erpe, gelegen in Nuenen, ter 

plaatse gnd Reeftelingen, zoals Elizabeth van Reeftelingen die goederen als 

hoevenaar bezat en ook thans bezit, (2) een kamp, gelegen in Mierlo, ter 

plaatse gnd Bredelaar, tussen Godefridus van Verlaer en Hermannus Scerf 

enerzijds en de gemeint van Nuenen anderzijds, (3) 1 bunder beemd in Beek 

bij Aarle, ter plaatse gnd die Leke, (4) ½ bunder beemd gelegen in Oerle 

Broek, tussen Wautgherus gnd Wauthem Heijnmans soen enerzijds en Jutta van 

den Nuwendike anderzijds, welk kamp, bunder beemd en halve bunder beemd bij 

voornoemde goederen behoorden, waarbij voor voornoemde Arnoldus van Ghele 

zvw Jacobus van Ghele en jkvr Maria dvw Godefridus van Erpe de cijnzen 

gereserveerd bleven die op deze goederen worden betaald. 

Laurencius voor de ene helft en Henricus en zijn vrouw Yda voor de andere 

helft hadden deze goederen in pacht gekregen voor (a) 13 oude groot, te 

betalen uit voornoemd kamp in Mierlo, (b) een b-erfcijns van 6 pond geld 
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gaande uit voornoemde goederen, (c) een b-erfpacht van 11 mud rogge, maat 

van Nuenen, in Den Bosch aan voornoemde Arnoldus van Ghele en jkvr Maria te 

leveren, uit voornoemde goederen, kamp, bunder beemd en halve bunder beemd 

en andere toebehoren. 

Thans droeg voornoemde Laurencius over aan Johannes zv Petrus Coninc zijn 

helft in voornoemde goederen, in de bunder beemd en in de halve bunder 

beemd. 

Voornoemde Laurencius reserveerde voor zich de helft van voornoemd kamp, 

gelegen in Mierlo. Ook reserveerde hij voor zich drie lopen roggeland van 

de Bauderiks Akker, gelegen in Nuenen. 

De overgedragen helft bleef belast met de helft van de pacht van 11 mud 

rogge. 

De koper Johannes hoeft niet de helft van voornoemde 13 oude groot te 

betalen, die gaat uit de helft van voornoemd kamp, tenzij deze helft van 

dit kamp later aan hem wordt overgedragen voor lossing van de pacht die 

voornoemde Laurencius hieruit beurt en welke pacht voornoemde Johannes van 

voornoemde Laurencius had verworven. 

Voornoemde Johannes betaalt uit de aan hem overgedragen helft van 

voornoemde goederen de helft van voornoemde b-erfcijns van 6 pond. 

 

Notum sit universis quod cum Laurencius filius quondam Johannis de 

Gherwen et Henricus filius eiusdem Laurencii atque Yda uxor eiusdem bona 

que fuerant quondam Godefridi de Erpe sita in parochia de Nuenen in loco 

dicto Reeftelingen cum suis attinentiis (dg: at) singulis et universis 

quocumque locorum consistentia sive sita prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis ad dictum quondam Godefridum spectare consueverunt et prout 

Elizabeth de Reeftelingen huiusmodi bona cum suis attinentiis tamquam 

colona possidere consuevit et ad presens possidet atque quendam campum ad 

dicta bona spectantem situm in parochia de Mierle ad locum dictum 

Bredelaer inter hereditatem Godefridi (dg: de Ve) de Verlaer et Hermanni 

Scerf ex uno et inter communitatem de (dg: Mierle) Nuenen ex alio item 

unum bonarium prati dicti quondam Godefridi de Erp situm in parochia de 

Beke prope Arle in loco dicto die (dg: Blake) #Leke# atque dimidium 

bonarium prati dicti quondam Godefridi de Erpe situm in loco dicto in 

Oerle Broec inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem Heijnmans soen ex 

uno et inter hereditatem Jutte van den Nuwendike ex alio prout huiusmodi 

campus bonarium prati et dimidium bonarium prati ibidem sunt siti ad 

dicta bona tamquam attinentie eorundem bonorum spectare consueverunt 

salvis tamen et reservatis Arnoldo de Ghele filio quondam Jacobi de Ghele 

et domicelle Marie filie quondam Godefridi de Erpe censibus supra dicta 

bona de jure solvendis erga eosdem Arnoldum de Ghele et domicellam Mariam 

ad pactum acquisivissent scilicet dictus Laurencius pro una medietate et 

dicti Henricus et Yda eius uxor pro reliqua medietate scilicet pro 

tredecim grossis antiquis ex dicto campo in parochia de Mierle (dg: de) 

sito de jure solvendis annuatim atque pro hereditario censu sex librarum 

monete ex dictis bonis cum suis attinentiis prius solvendo #dando etc# 

atque pro hereditaria paccione undecim modiorum siliginis mensure de 

Nuenen dictis Arnoldo de Ghele et domicelle Marie ex premissis solvenda 

et in Busco tradenda ex dictis bonis campo bonario prati dimidio bonario 

prati ac ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Laurencius medietatem ad se spectantem in dictis bonis cum suis 

attinentiis et in dicto bonario prati ?in dimidio bonario prati salva 

tamen dicto Laurencio medietate dicti campi in parochia de Mierle siti et 

(dg: pecia terre tribus lopinatis terre siliginee sitis medietate 

cuiusdam agri sex lopinatarum terre siliginis dictarum den Bauderics 

Acker sitarum in parochia de Mierle in .... agris) tribus lopinatis terre 

siliginee de agro dicto Bauderics Acker sito in parochia de Nuenen 

supportavit Johanni filio (dg: quond) Petri Coninc cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis (dg: paccione in dictis litteris) medietate dicte paccionis XI 
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modiorum siliginis ex predicta medietate premissorum sibi supportata ut 

prefertur scilicet dictus Johannes (dg: non solven) medietatem dictorum 

XIII grossorum antiquorum ex dicta medietate dicti campi de jure 

solvendorum non solvet nisi postea eadem medietas dicti campi dicto 

Johanni resignaretur (?dg: aut) pro solucione paccionis (dg: pro) quam 

dictus Laurencius (dg: eadem medietate dederat ad pactum) ex eadem 

medietate habuit solvendam et quam paccionem dictus Johannes (dg: de) 

erga Laurencium acquisiverat hoc eciam addito quod idem Johannes solvet 

ex primodicta medietate (dg: r) premissorum sibi supportata ut prefertur 

medietatem #dicti# hereditarii census sex librarum in dictis litteris 

contenti sic quod supra dictam medietatem dicti campi et supra dictas 

tres lopinatas terre (dg: di) occacione huiusmodi (dg: medietatis) dicte 

paccionis XI modiorum siliginis et occacione dicti census sex librarum 

dampna non eveniant ut recognovit. Testes Goessuinus et Jorden datum 

sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 343v 10 za 29-01-1390. 

Voornoemde Laurencius droeg over aan Johannes zv Petrus Coninc een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, die Gerardus van Colbraken aan 

voornoemde Laurencius beloofd had, met Lichtmis in Nuenen te leveren, 

gaande uit een kamp in Mierlo, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen Henricus 

gnd die Weder bv Laurencius enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Dictus Laurencius hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Nuenen quam Gerardus de Colbraken promisit se daturum et soluturum 

dicto Laurencio hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam ex 

quodam campo sito in parochia de Mierle in loco dicto Bredelaer inter 

hereditatem Henrici dicti die Weder fratris Laurencii ex uno et inter 

communitatem ex alio prout in litteris supportavit Johanni filio Petri 

Coninc (dg: promittens ratam servare) cum litteris et jure promittens 

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

 

1178 mf10 B 08 f. 344. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1390. 

 mensis januarii die ultima: maandag 31-01-1390. 

 

BP 1178 f 344r 01 ma 31-01-1390. 

Mechtildis Crulliart en Amelius zv Lambertus gnd Melijs soen ev Aleijdis 

dvw Hermannus van Venle verkochten aan Johannes zvw Johannes gnd Zanders 

soen (1) een stenen huis met ondergrond en erfgoed voor dit huis, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Godescalcus Roesmont, 

nu Willelmus Brueder, enerzijds en erfgoed van Johannes van Zidewijnden, 

met een weg ertussen die loopt van Orthenstraat naar de Haven, anderzijds, 

strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan het achterste bouwwerk 

gnd gevel van voornoemd stenen huis, met de helft van die gevel, (2) een 

b-erfcijns van 10 Brabantse dobbel of de waarde, die Johannes van Beircke 

zv Theodericus aan voornoemde Mechtildis beloofd had, met Sint-Jan te 

betalen, (3) een b-erfcijns van 10 Brabantse dobbel of de waarde, die 

voornoemde Johannes van Beircke aan voornoemde Mechtildis beloofd had, met 

Sint-Petrus-Banden te betalen, gaande uit voornoemde goederen, uit een deel 

van de oude stadsmuur aldaar, en uit een deel van een erfgoed aldaar, 

buiten de stadsmuur, belast met 1 oude groot aan de hertog, en 5 pond geld 

b-erfcijns. 

Voornoemde gevel zal gemeenschappelijk eigendom zijn van de koper en van 

Walterus Coelborner, om erin te bouwen. 

Koper en zijn huishouden mogen een weg gebruiken; koper moet ¼ deel van die 

weg onderhouden. 

Koper zal, mbv de brief mbt de beide cijnzen van 10 Brabantse dobbel, 

slechts voornoemd stenen huis met ondergrond, erfgoed en helft van de 

gevel, die aan hem verkocht zijn, aan kunnen spreken. 

Zouden erfgoederen die in voornoemde brieven genoemd worden door voornoemde 
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Johannes van Beircke of zijn opvolgers worden aangesproken, dan mogen 

voornoemde verkopers en koper aanspraken maken, overeenkomstig hun brieven, 

om de koper voornoemde goederen ?in zijn bezit te laten houden? en 

voornoemde Walterus Coelborner de erfgoederen die door voornoemde Amelius 

aan hem zijn verkocht. 

Broeder Hermannus zvw Hermannus van Venle deed afstand. 

 

Mechtildis Crulliart cum tutore et Amelius filius Lamberti dicti Melijs 

soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Hermanni de Venle domum lapideam cum suo fundo atque hereditatem ante 

eandem domum lapideam sitam sitas in Busco #in vico Orthensi# inter 

hereditatem quondam #Godescalci Roesmont nunc ad# Willelmi Brueder 

#spectantem# ex uno et inter (dg: hereditatem) hereditatem Johannis de 

Zidewijnden quadam via interiacente que via tendit a dicto vico Orthensi 

usque ad aquam dictam die Haven ex alio et que domus lapidea cum sui 

fundo et hereditas tendunt a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad 

#posterius# edificium dictum ghevel eiusdem domus lapidee simul cum 

medietate eiusdem (dg: domus l) edificii lapidei ghevel vocati atque 

hereditarium censum hereditarium X Brabant dobbel seu valorem quem 

Johannes de Beircke filius Theoderici promisit se daturum et soluturum 

dicte Mechtildi hereditarie nativitatis Johannis atque hereditarium 

censum X Brabant dobbel seu valorem quem idem Johannes de Be[ir]cke 

promisit se daturum et soluturum dicte Mechtildi (dg: -s) hereditarie 

(dg: nativitatis Domini) Petri ad vicula ex premissis et ex quadam parte 

antiqui muri oppidi de Busco sita ibidem et ex parte hereditatis sita 

ibidem extra dictum antiquum murum prout in litteris vendiderunt Johanni 

(dg: Za) filio quondam Johannis dicti Zanders soen supportaverunt cum 

omnibus #litteris# et jure occacione premissorum promittentes super 

habita et habenda (dg: warandiam et obligationem de ratam servare) et de 

predicta domo lapidea cum suo fundo et hereditate et medietate dicti 

edificii ghevel vocati warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo domino duci et (dg: here) quinque libris monete 

hereditarii census exinde solvendis tali condicione quod dictum (dg: -s) 

edificium ghevel vocatum erit et permanebit perpetue commune dicto 

emptori et Waltero Coelborner ad edificandum in et supra eodem et eo 

utendi ad eorum profectum prout utuntur eodem pro (dg: eodem) #presenti# 

sine destruction tamen huiusmodi edificii gevel vocati item quod (dg: 

dicta via) dictus emptor (dg: sil utetur) et eius familia pro tempore et 

possessores premissorum utentur dicta via per eam eundi redeundi et 

ambulandi et pergendi quotiens indigebunt #(dg: simul cum fa)# et (dg: 

quod dictus emptor) et eis placuerit et quod dictus emptor (dg: h) unam 

quartam partem dicte vie in bona disposicione observabit similiter aliis 

hominibus jus in dicta via habentibus hoc eciam addito quod dictus emptor 

nunquam petet (dg: jus) nec prosequetur jus mediantibus dictis litteris 

mencionem de dictis censibus X Brabant et decem Brabant dobbel 

facientibus nisi ad et supra dictam lapideam cum suo fundo et hereditatem 

et medietatem dicti edificii ghevel vocati ei venditas ut prefertur et in 

casu quo (dg: dictus) hereditates in eisdem litteris mencionem #de# dicti 

censibus (dg: XX ..) X Brabant dobbel et X Brabant dobbel facientibus 

continentes impetentur a (dg: Jo) dicto Johanne de Beircke seu (dg: ex 

parte) eius heredibus et successoribus seu ex parte et nomine eorundem 

extunc (dg: dicta Mecht) dicti venditores seu dictus emptor seu eorum 

alter poterint jus petere et prosequi mediantibus eisdem litteris 

secundum omnem tenorem earundem litterarum ad resistendum huiusmodi 

impeticionem et ad obtinendum dicto emptori in premissis et dictum 

Walterum in suis hereditatibus sibi per dictum Amelium venditis. Quo 

facto frater Hermannus filius quondam Hermanni de Venle (dg: ordinis 

fratrum minorum) super premissis et jure renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Penu et Scilder datum secunda post conversionem Pauli. 
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BP 1178 f 344r 02 ma 31-01-1390. 

Voornoemde koper Johannes zvw Johannes gnd Zanders soen beloofde aan 

voornoemde Amelius zv Lambertus gnd Melijs soen een n-erfpacht22 van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(do 02-02-1391), gaande uit voornoemd stenen huis met ondergrond, erfgoed 

en helft van voornoemde gevel. 

 

Dictus emptor promisit #super omnia# se daturum et soluturum dicto Amelio 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum ex dicta domo 

lapidea cum suo fundo et hereditate et medietate dicti ghevel et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 03 ma 31-01-1390. 

Martinus Berwout. 

 

BP 1178 f 344r 04 ma 31-01-1390. 

En hij kan terugkopen binnen 6 jaar na Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), 

met 200 Hollandse gulden of de waarde en met de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes 

van den Kloot, Martinus Berwout, Johannes van Boege en Johannes van Gael. 

 

A. 

Et poterit redimer ad spacium sex annorum (dg: datam) post festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper dictis annis 

durantibus cum ducentis Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis etc ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Martino Berwout (dg: Johanne de N) 

Johanne de Boege Johanne de Gael datum mensis januarii die ultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 344r 05 ma 31-01-1390. 

Een vidimus maken van vele brieven. Johannes koper beloofde, zo nodig, de 

brieven aan voornoemde Amelius ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de multis litteris et Johannes emptor predictus promisit 

tradere dicto Amelio ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 06 ma 31-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Amelius (dg: 100 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen en 60 

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

 

Dictus emptor promisit dicto (dg: ven) Amelio (dg: centum Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et sexaginta Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 344r 07 ma 31-01-1390. 

Alardus van Cluethoven van den Donghen en zijn broer Andreas Jans soen 

                         
22 Zie → VB 1799 f 217r 05 ma 08-03-1417, Jan die Loze was gericht … aen een steenhuijs met 
sinen gronde ende erfnisse gelegen voir dat vors steenhuijs welc steenhuijs met sinen gronde 

ende erfnisse ghelegen sijn in sHertogenbosch tuschen den erve wilner Goetscalx Roesmont nu 

tot den erfgenamen wilner Willems geheijten Broeders behorende ex uno ende tuschen den erve 

Jans van Zidewijnden zwagers wilner Arts van den Poirten enen wech dair tuschen liggende ex 

alio ende welke steenhuijs mit sinen gronde ende erfnisse voir dat selve steenhuijs liggende 

strecken van der Orthenstrate afterwairt totten eftersten stenen tijmmers geheiten 

gemeijnliken stenengevel des voirs stenenhuijs ende aen die helft des selfs stenentijmmers 

ghemeijnlic stenen gevel genoemt overmijts gebreck eens erfs pachts van vijer mudden rogs 

maten van Den Bosch welcken pacht Jan soen wilner Jans geheijten Zanders soen geloeft had hem 

te geven ende te betalen Melijs soen Lambrechts geheijten Melijs soen erflic purificationis 

prout in litteris quarum data continet in festo beate Marie Magdalene anno Domini Mo CCCmo 

nonagesimo (vr 22-07-1390; dus niet ma 31-01-1390). 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

49 

verkochten aan Walterus Koelborner, tbv Willelmus van den Zande zvw 

Goeswinus van den Zande van Bucstel, een n-erfcijns van 8 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 10 morgen groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Loefort, tussen erfg vw Rodolphus Sorgen enerzijds en Henricus 

die Heirde anderzijds, reeds belast met een cijns aan de stad Den Bosch. 

 

[A]lardus de Cluethoven (dg: et An) van den Donghen et Andreas Jans soen 

eius frater hereditarie vendiderunt Waltero Koelborner ad opus Willelmi 

van den Zande filii quondam Goeswini van den Zande de Bucstel 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam campo X iugera terre continente sito in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Loefort inter hereditatem heredum 

quondam Rodolphi Sorgen ex uno et inter hereditatem Henrici die Heirde ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu oppido de Busco exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Penu et W datum secunda post conversionem (dg: Agnetis) 

Paul. 

 

BP 1178 f 344r 08 ma 31-01-1390. 

Voornoemde Alardus beloofde aan zijn voornoemde broer Andreas 80 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

Rodolphus Wise. 

 

Dictus Alardus promisit dicto Andree eius fratri octoginta Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos etc. Testes datum supra. Tradetur 

littera Rodolpho Wise. 

 

BP 1178 f 344r 09 ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 2 

franken, aan hem verkocht door Margareta wv Petrus van Hijnen, Johannes, 

Petrus en Yda, kvw voornoemde Petrus, en Theodericus Lambrechts soen. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum duorum (dg: aude) aureorum 

denariorum communiter franken vocatorum venditum sibi a Margareta relicta 

quondam Petri de Hijnen Johanne Petro et Yda liberis dicti (dg: Pet) 

quondam Petri et Theoderico Lambrechts soen prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 10 ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Johannes Kersmaker. 

 

Willelmus Posteel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco venditam sibi a Johanne Kersmaker prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 11 ±ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1 

oude schild, aan hem verkocht door Henricus Moerken van Lijemde. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum unius denarii aurei antiqui 

communiter scilt vocati venditum sibi ab Henrico Moerken de Lijemde prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 344r 12 ±ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van zijn deel in een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, aan hem en aan Henricus zvw Godefridus 

Posteel verkocht door ....... Vrient van Waderle. 

 

Willelmus Posteel totam partem sibi competentem hereditario censu quatuor 

aureorum denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum venditum! sibi 
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et Henrico filio quondam Godefridi Posteel ab ....... Vrient de Waderle 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 13 ±ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

oude Franse schilden, aan hem verkocht door Johannes van Dijnter. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum quatuor denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum monete regis Francie venditum sibi 

a Johanne de Dijnter #prout in litteris# monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 344r 14 ±ma 31-01-1390. 

Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 18 

oude schilden, aan hem verkocht door Johannes van Dijnther. 

 

Willelmus Posteel hereditarium censum decem et octo aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum sibi a Johanne de 

Dijnther prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 15 ±ma 31-01-1390. 

Theodericus die Bever zvw Rodolphus gnd die Bever verkocht aan 

Weijndelmoedis wv Henricus gnd Claes soen een n-erfpacht23 van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

beemd in Schijndel, over de Aa, tussen Theodericus van Hermalen enerzijds 

en Theodericus die Moelner anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, (2) een stuk land in Heeswijk, tussen Rodolphus Lodewijchs soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus die (dg: B) Bever filius quondam Rodolphi dicti die Bever 

hereditarie vendidit Weijndelmoedi (dg: -s) relicte quondam Henrici dicti 

Claes soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam 

prato sito in parochia de Scijnle ultra aquam dictam die Aa inter 

hereditatem Theoderici van Hermalen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Moelner ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam 

item ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem 

Rodolphi Lodewijchs soen ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex 

alio promittens super habita [et] habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: di uno) censu domini fundi (dg: ex dicto) ex 

premissis solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344r 16 ±ma 31-01-1390. 

Albertus van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus de Lijt prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 344r 17 ±ma 31-01-1390. 

Broeder Hermannus zvw Hermannus van Venle ontlastte Amelius zv Lambertus 

gnd Melijs soen van een lijfrente van 10 gulden, aan voornoemde broeder 

Hermannus beloofd door voornoemde Amelius, en van alle andere beloften en 

cijnzen. 

 

Frater Hermannus filius quondam Hermanni de Venle (dg: palam re) quitum 

clamavit (dg: Hre) Amelium filium (dg: quo) Lamberti dicti Melijs soen 

(dg: ?fio) a vitali pensione X florenorum prius promissa dicto fratri 

Hermanno a dicto Amelio ut dicebat et ab omnibus aliis promissionibus et 

censibus pridem factis sibi a dicto Amelio. Testes datum supra. 

 

                         
23 Zie → BP 1180 p 198v 06 do 24-09-1394, overdracht van deze pacht. 
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1178 mf10 B 09 f. 344v. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1390. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 344v 01 ma 31-01-1390. 

Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode verkocht aan Adam van Mierd 

een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit een b-erfpacht van 9 

mud rogge, Bossche maat, gaande uit (1) goederen gnd die ?Hanenberg, in 

Dinther, (2) een stuk beemd gnd die Hambeemd, in Dinther, beiderzijds 

tussen jkvr Mabelia van Langvelt, (3) een stuk beemd gnd die Hoendonk, in 

Dinther, tussen erfgoed behorend aan de goederen gnd ter Borch enerzijds en 

die Aa anderzijds, (4) een stuk beemd gnd die Wer.. in Dinther, naast die 

Aa, welke 3 stukken beemd samen 15 vrachten hooi groot zijn, belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus van der Aa filius quondam Johannis dicti Middelrode hereditarie 

vendidit Ade de Mierd hereditarium censum quatuor aude scilde Francie seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum ex hereditaria paccione (dg: 

novem) novem modiorum siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie ex bonis dictis die [?Ha]nenberch sitis in parochia 

de Dijnter cum suis attinentiis atque (dg: ex q) ex pecia prati #dicta 

die Hambeemt# sita in dicta parochia [inter] hereditatem domicelle 

Mabelie de Langvelt ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem item ex pecia prati dicta die (dg: Hooijdonc) #Hoendonc# 

sita in dicta [parochia] inter hereditatem (dg: Egidii de) spectantem ad 

bona dicta ter Borch ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio item ex 

pecia prati dicta die Wer.. [sita] in dicta parochia (dg: inter) #iuxta# 

aquam dictam die Aa (dg: ex uno et inter) et que tres pecie prati 

continent simul quindecim plaustratas feni vel circiter ut [dicebat] 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: domino) censu domini fundi ex premissis solvendo et 

sufficientem facere. Testes (dg: St) Penu et Goess datum secunda post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 344v 02 ma 31-01-1390. 

Johannes van Uden voller zvw Albertus gnd die Horter droeg over aan Adam 

van Mierd een b-erfcijns van 2 oude schilden geld van de koning of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd 

gnd die Hoendonk, in Dinther, tussen Egidius van Berlaer enerzijds en die 

Aa anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus van der Aa 

wonend in Dinther. 

 

Johannes de Uden fullo filius quondam #+# Alberti dicti die Horter 

hereditarium censum duorum denariorum aureorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum monete regis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie in purificationis ex quodam prato dicto communiter 

die Hoendonc sito in parochia de Dijnter inter hereditatem Egidii de 

Berlaer ex uno et inter aquam (dg: dictam A) ibidem dictam communiter die 

Aa ex alio (dg: ut dicebat) venditum sibi ab Henrico van der Aa 

commorante in Dijnter prout in litteris supportavit Ade de Mierd cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344v 03 do 03-02-1390. 

Johannes Knoep droeg over aan Jacobus Steenwech zvw Petrus 96 gulden 

pieter, die de broers hr Johannes en Boudewinus, kvw Johannes zvw 

Boudewinus gnd Appelman, Henricus van Erpe en Willelmus gnd van Waerloes 

overgedragen hadden aan Johannes gnd van den Doerne van Arsscot, en die 

voornoemde Johannes van den Doerne overgedragen had aan Adam van Mierd, tbv 
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voornoemde Johannes Knoep. 

 

Johannes Knoep nonaginta sex aureos denarios communiter gulden peter 

vocatos quos (dg: Johannes de) dominus Johannes et Boudewinus fratres 

liberi quondam Johannis filii quondam Boudewini dicti Appelman Henricus 

de Erpe et Willelmus dictus de Waerloes supportaverant Johanni dicto van 

den Doerne de Arsscot et quos dictus Johannes (dg: de) van den Doerne 

supportaverat Ade de Mierd ad opus dicti Johannis Knoep prout in litteris 

supportavit Jacobo Steenwech filio quondam Petri cum litteris et aliis et 

jure. Testes Goess et Gestel datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 344v 04 do 03-02-1390. 

Gerardus van Berkel machtigde Jacobus Steenwech zijn cijnzen, pachten, 

renten en tegoeden te vragen en te beuren. 

 

Gerardus de Berkel dedit potestatem Jacobo Steenwech petendi et levandi 

et assequendi suos census pacciones redditus et credita usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 344v 05 do 03-02-1390. 

Gertrudis wv Rodolphus gnd Prijem en haar zoon Walterus verkochten aan 

Theodericus zvw Henricus gnd Hersewijnden soen een b-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Eersel, die Johannes gnd Hanmans soen beloofd had aan 

voornoemde Gertrudis en haar zoon Walterus met Lichtmis in Eersel te 

leveren, gaande uit 2 stukken land, in Eersel, (1) die Loe van den Sterte, 

tussen Johannes gnd Sniders enerzijds en erfgoed gnd die Loe van der Heze 

anderzijds, (2) aan de Oude Graft, tussen Petrus gnd Heijnkens enerzijds en 

Johannes gnd Kelner van Steensel anderzijds. 

 

Gertrudis relicta quondam Rodolphi dicti Prijem #cum tutore# Walterus 

eius filius hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de 

Eersel quam Johannes dictus Hanmans soen promisit se daturum et soluturum 

dictis Gertrudi et Waltero eius filio hereditarie purificationis et in 

Eersel tradendam ex duabus peciis terre sitis in parochia de Eersel 

quarum una die Loe van den Sterte inter hereditatem Johannis (dg: J) 

dicti Sniders ex uno et inter hereditatem dictam communiter die Loe van 

der Heze ex alio et altera aen den Auden Graft nuncupantur inter 

hereditatem Petri dicti Heijnkens ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Kelner de Steensel ex alio sunt site prout in litteris vendiderunt 

Theoderico filio (dg: f) quondam Henrici dicti Hersewijnden soen 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: ratam servare et o) 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorundem deponere. 

Testes Gerardus et W supra. 

 

BP 1178 f 344v 06 do 03-02-1390. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Becker verkocht aan Henricus Weijer een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, te betalen met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis 

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

gnd Hadewigen soen enerzijds en erfgoed van Egidius gnd Heesken anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Rodolphus zvw Rodolphus van Dueren. 

 

Andreas filius #quondam# Arnoldi dicti Becker hereditarium (dg: p) censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste ex domo et orto sitis in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem heredum quondam Ghibonis dicti Hadewigen 

soen ex uno et inter hereditatem Egidii dicti Heesken ex alio venditum 

sibi a Rodolpho filio quondam Rodolphi de Dueren prout in litteris (dg: 

su) vendidit Henrico Weijer supportavit cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 
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BP 1178 f 344v 07 do 03-02-1390. 

Arnoldus zvw Egidius van Ghele verkocht aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis 

in Den Bosch, (1) een b-erfcijns van 3 schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Jacobus gnd Fuijnsel aan voornoemde Arnoldus beloofd 

had, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1/3 deel van een stuk land van 10 

bunder minus 36½ roeden, gnd die Langdonk, in Dinther, tussen erfgoed van 

de investiet van de kerk van Hezewijc enerzijds en Nijcholaus gnd Daelman 

en Theodericus gnd Moelner anderzijds en uit de wegen die bij dit 1/3 deel 

horen en uit de wegen die door dit 1/3 deel lopen, (2) een b-erfcijns24 van 

2½ schild of ander paijment etc, die Danijel zv Danijel van der Eijken aan 

voornoemde Arnoldus beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1/3 

deel van een stuk land van 10 bunder minus 36½ roeden, gnd die Langdonk, in 

Dinther, tussen erfgoed van de investiet van de kerk van Hezewijc enerzijds 

en Nijcholaus gnd Daelman en Theodericus gnd Moelner anderzijds en uit de 

wegen die bij dit 1/3 deel horen en uit de wegen die door dit 1/3 deel 

lopen, (3) een b-erfcijns25 van 2½ schild oof ander paijment etc, die 

Johannes gnd de Veer aan voornoemde Arnoldus beloofd had, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 1/3 deel van een stuk land van 10 bunder minus 36½ 

roeden, gnd die Langdonk, in Dinther, tussen erfgoed van de investiet van 

de kerk van Hezewijc enerzijds en Nijcholaus gnd Gruijter anderzijds, (4) 

een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment etc, die Petrus gnd 

van den Vosberch aan voornoemde Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele 

beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft van een beemd gnd 

die Zieldonk, groot 4 bunder minus 48 roeden, in Dinther, ter plaatse gnd 

Arrenborch, tussen erfgoed gnd de Oude Beemd enerzijds en kinderen gnd 

Rommels Kijnderen anderzijds, (5) een b-erfcijns van 2 oude schilden of 

ander paijment etc, die Henricus gnd van der Voert van Hezewijc en zijn 

broer Ghibo aan voornoemde Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele beloofd 

had, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft van een beemd gnd die 

Zieldonk, groot 4 bunder minus 48 roeden, in Dinther, ter plaatse gnd 

Arrenborch, tussen erfgoed gnd de Oude Beemd enerzijds en kinderen gnd 

Rommels Kijnderen anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Egidii de Ghele hereditarium censum trium 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: vel) boni 

auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Jacobus dictus Fuijnsel promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

hereditarie purificationis ex tercia parte cuiusdam pecie terre decem 

bonaria minus triginta sex et dimidia virgatis terre continentis dicte 

communiter die Langdonc site in parochia de Dijnter inter hereditatem 

investiti ecclesie de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Daelman et Theoderici dicti Moelner ex alio et ex viis ad dictam 

terciam partem de jure spectantibus atque viis per huiusmodi terciam 

partem transeuntibus prout in litteris item hereditarium censum duorum et 

dimidii denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum vel 

alterius pagamenti etc quem Danijel filius Danijelis van der Eijken 

promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo hereditarie purificationis 

ex tercia parte cuiusdam pecie terre dicte communiter die Langdonc X 

bonaria minus triginta sex et dimidia virgatis terre continentis site in 

parochia de Dijnter inter hereditatem investiti (dg: de He) ecclesie de 

Hezewijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai Daelman et Theoderici 

dicti Moelner ex alio atque ex viis ad dictam terciam partem spectantibus 

et supra eandem terciam partem transeuntibus prout in litteris item 

hereditarium censum duorum et dimidii denariorum aureorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum vel alterius pagamenti etc quem Johannes 

dictus de Veer promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo hereditarie 

purificationis ex tercia parte cuiusdam hereditatis dicte communiter die 

Langdonc site in parochia de Dijnther inter hereditatem investiti 

                         
24 GAH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.63v, 03-02-1390. 
25 GAH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.62v, 03-02-1390. 
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ecclesie de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Gruijter 

ex alio que hereditas (dg: di) predicta die Langdonc vocata X bonaria 

minus triginta sex et dimidia virgatis terre continet prout in litteris 

item hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

etc quem Petrus dictus van den (dg: Vosberch p) Vosberch promisit se 

daturum et soluturum dicto Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii de Ghele 

hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam prati dicti communiter 

die Zieldonc quod pratum continet quatuor bonaria minus quadraginta octo 

virgatis siti in parochia de Dijnter ad locum dictum Arrenborch inter 

hereditatem dictam den Auden Beemt ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Rommels Kijnderen ex alio prout in litteris item hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti etc quem 

Henricus dictus van der Voert de Hezewijc et Ghibo eius frater 

promiserunt se daturos et soluturos dicto Arnoldo de Ghele filio quondam 

Egidii de Ghele hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam prati 

dicti communiter die Zieldonc quod pratum continet quatuor bonaria minus 

quadraginta octo virgatis siti in parochia de Dijnter ad locum dictum 

Arrenborch inter hereditatem dictam den Auden Beemt ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Rommels Kijnderen ex alio prout in 

litteris vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes (dg: Scilder) 

Gerardus et Scilder datum in crastino purificationis. 

 

1178 mf10 B 10 f. 345. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 345r 01 do 03-02-1390. 

Ermgardis wv Willelmus Kepken, haar kinderen Yudocus en Johannes, en 

Gerardus Balijart beloofden aan Gerardus Kepken 60 Hollandse gulden of de 

waarde en 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen en te leveren. 

 

Ermgardis relicta quondam Willelmi Kepken Yudocus Johannes eius liberi et 

Gerardus Balijart promiserunt Gerardo Kepken LX Hollant gulden seu 

valorem et tres modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes Gerardus et W datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 345r 02 do 03-02-1390. 

De drie eersten beloofden Gerardus Balijart schadeloos te houden. 

 

(dg: Primus servabit) Tres primi servabunt Gerardum Balijart indempnem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 03 do 03-02-1390. 

Ermgardis wv Willelmus Kepken en haar kinderen Yudocus en Johannes 

beloofden Gerardus Kepken schadeloos te houden van alle beloften, die 

voornoemde Gerardus en wijlen zijn voornoemde broer Willelmus Kepken 

tezamen beloofd hadden aan Egidius van Mechilinea. 

 

Solvit XVI solidos. 

Ermgardis relicta quondam Willelmi Kepken #cum tutore# Yudocus et 

Johannes eius liberi promiserunt (dg: insu) indivisi super omnia 

(verbeterd uit: bia) Gerardum Kepken indempnem servare ab omnibus 

promissionibus quas ipse Gerardus et dictus quondam Willelmus Kepken eius 

frater simul et coniuncta manu promiserunt Egidio de Mechilinea in 

litteris scabinorum de Busco ut ?dicebat. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

55 

BP 1178 f 345r 04 do 03-02-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Vullen soen verkocht aan zijn broer Rijcoldus (1) 

de helft in 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Achter op Nieuweland, 

tussen Johannes van Erpe enerzijds en Willelmus Hagen anderzijds, (2) de 

helft in 5 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd in het Hezelaar, 

tussen Theodericus Peters soen enerzijds en Rodolphus van Tula anderzijds, 

(3) alle goederen, die aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Willelmus. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Vullen soen medietatem ad se 

spectantem in uno jugero terre sito in parochia de Nuwelant in loco dicto 

After op Nuwelant inter hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter 

Willelmi Hagen ex alio ut dicebat prout ibidem situm est item medietatem 

ad se spectantem in (dg: p) quinque lopinatis terre siliginee sitis (dg: 

in dicta) in parochia de Gheffen in loco dicto int Hezelaer inter 

hereditatem Theoderici Peters soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

de Tula ex alio item omnia bona (dg: sibi) #primodicto Johanni# de morte 

quondam Willelmi sui fratris successione advoluta quocumque consistentia 

sive sita ut dicebat vendidit Rijcoldo suo fratri promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 05 do 03-02-1390. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken en zijn vrouw Margareta dvw Nijcholaus gnd 

Gheenmans verkochten aan Arnoldus nzv Arnoldus Koijt (1) alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Nijcholaus, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van Hilla wv Nijcholaus, voorzover 

voornoemde Hilla die goederen thans bezit, (2) alle goederen, die aan 

voornoemde Margareta behoren of zullen behoren volgens arbitrage, 

uitgesproken door Egidius van de Doorn en Theodericus van Os, tussen 

voornoemde Margareta, Henricus Potter en voornoemde Hilla. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti (dg: c) Rijxken maritus legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Nijcholai dicti Gheenmans et dicta 

Margareta cum eodem tamquam cum tutore omnia et singula bona (dg: tam 

mobilia quam immobilia) hereditaria (dg: parata) eis de morte dicti 

quondam Nijcholai successione advoluta et post mortem Hille relicte 

quondam Nijcholai successione advolvenda quocumque locorum sita prout et 

in quantum dicta Hilla huiusmodi bona possidet pro presenti atque omnia 

bona et totum jus dicte Margarete (dg: competitura) competentia et 

competitura (dg: occacione) vigore cuiusdam arbitrii (dg: al pro aliq) 

pridem per Egidium de Spina et Theodericum de Os (dg: adiudicata et 

addicta) pronunciati inter dictam Margaretam et inter (dg: here) Henricum 

Potter (dg: Margareta et dictam) et dictam Hillam prout in litteris 

plenius is comprehensum vendiderunt Arnoldo filio naturali Arnoldi Koijt 

supportaverunt cum litteris mencionem de huiusmodi arbitrio facientibus 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 06 do 03-02-1390. 

Johannes Valkenborch gaf uit aan Rodolphus Cloppart een huis, hofstad en 

tuin, in Hintham, tussen Marcelius Maes soen enerzijds en voornoemde 

Johannes Valkenborch anderzijds, welke hofstad en tuin zowel voor als 

achter 30 voet breed is, strekkend vanaf de gemeint tot aan Thomas van 

Hijntham; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes Valkenborch (dg: peciam terre) domum #domistadium# et ortum 

sitos in Hijntham inter hereditatem Marcelii Maes soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Valkenborch ex alio et quod domistadium et 

ortus continent tam ante quam retro XXX pedatas in latitudine tendentes a 

communitate (dg: platea) ad hereditatem Thome de Hijntham ut dicebat 
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dedit ad hereditarium censum Rodolpho Cloppart ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu L solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: 

d) Goess et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 07 do 03-02-1390. 

Ambrosius gnd Broes die Wolf deed afstand van voornoemd huis, hofstad en 

tuin. 

 

Ambrosius dictus Broes die Wolf super dictis domo domistadio (dg: et 

jure) et orto ad opus dicti (dg: Jo) Rodolphi Cloppart renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 08 do 03-02-1390. 

De broers Gerardus en Ludovicus, kv Johannes van Bladel, droegen over aan 

Elizabeth wv Egidius gnd Boijen een b-erfcijns van 54 schelling geld, die 

voornoemde Egidius Boijen beloofd had aan Elizabeth wv Bartholomeus gnd 

Spring int Goet en aan Luijtgardis dv voornoemde Elizabeth, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Egidius, welke cijns 

Albertus zvw Petrus van Lijt ev voornoemde Luijtgardis dvw Bartholomeus 

overgedragen had aan voornoemde broers Gerardus en Ludovicus en aan hun 

broer Willelmus. Voornoemde Willelmum zal afstand doen. 

 

Gerardus et Ludovicus fratres liberi (dg: quo) Johannis de Bladel 

hereditarium censum quinquaginta quatuor solidorum monete quem Egidius 

dictus Boijen promisit (dg: se) super omnia se daturum et soluturum 

Elizabeth relicte quondam Bartholomei dicti Spring int Goet atque 

Luijtgardi filie dicte Elizabeth hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus et singulis bonis dicti Egidii (dg: quocumque locorum tam in h) 

consistentibus sive sitis quem censum Albertus filius quondam Petri de 

Lijt maritus et tutor legitimus (dg: Lu) dicte Luijtgardis sue uxoris 

filie dicti quondam Bartholomei supportaverat dictis Gerardo et Ludovico 

fratribus et Willelmo eorum fratri prout in litteris supportaverunt 

Elizabeth relicte quondam Egidii Boijen predicti cum litteris et aliis et 

jure promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte eorum et dicti (dg: quo) Willelmi eorum fratris 

deponere et quod ipsi dictum Willelmum super super censu et jure ad opus 

dicte Elizabeth facient renunciare et sic ipsum W habere quod nunquam 

presumet se jus in dicto censu habere (dg: testes datum supra). Testes 

Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 09 do 03-02-1390. 

Ludekinus van der Poerten ev Heijlwigis dvw Johannes Vrieze schrijnmaker 

droeg over aan de broers Gerardus en Ludovicus, kv Johannes van Bladel, een 

b-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen van Johannes van Bladel, gnd 

tot Schijmmelrode, in Veghel, welke cijns mr Johannes Basijn chirurgijn 

grootvader van voornoemde Heijlwigis gekocht had van voornoemde Johannes 

van Bladel, en welke cijns, naast andere goederen, aan voornoemde Ludekinus 

gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn medeërfgenamen. 

 

Ludekinus van der Poerten maritus et tutor legitimus Heijlwigis filie 

quondam Johannis (dg: s) Vrieze scrinipari hereditarium censum (dg: q) 

quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de bonis Johannis de Bladel vocatis conventualiter tot 

Schijmmelrode sitis in !in parochia de Vechghel et de ipsorum bonorum 

attinentiis (dg: ad) singulis et universis ubicumque sitis quem censum 

magister Johannes (dg: Bal) Basijn cijrurgicus avus olim dicte Heijlwigis 

erga dictum Johannem de Bladel emendo acquisiverat prout in litteris et 

qui census dicto Ludekino mediante hereditaria divisione prius habita 
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inter ipsum et suos in hoc coheredes (dg: cessit cum) #simul# cum aliis 

bonis cessit in partem ut dicebat hereditarie (dg: sup) supportavit 

Gerardo et Ludovico fratribus liberis (dg: quondam) Johannis de Bladel 

cum primodictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

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

magistri Johannis Basijn deponere. Testes testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 10 do 03-02-1390. 

Broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi maakte bezwaar26 tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Gerardus Loij visser en diens 

vrouw Beatrix met hun goederen. 

 

Frater Henricus Berwout prior de Porta Celi omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Gerardum Loij piscatorem (dg: calumpniavit) et 

Beatricem eius uxorem cum suis bonis calumpniavit. Testes Goess et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 11 do 03-02-1390. 

Petrus zv Johannes gnd Nesen soen, Reijnkinus gnd Borken ev Agnes, en 

Johannes van Beke zv Johannes ev Elizabeth, dv voornoemde Johannes Nesen 

soen, maakten een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Petrus kreeg (1) een stuk roggeland, in Geffen, tussen Petrus 

Pels enerzijds en Henricus Fijen soen anderzijds, (2) een stuk land, in 

Geffen, ter plaatse gnd aan Loedijk, tussen Lambertus gnd Lemmen soen 

enerzijds en Lambertus Wijnrics soen anderzijds, (3) een stuk land, in 

Geffen, ter plaatse gnd ter Breder Herden, tussen Rodolphus Lambrechts 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus filius Johannis dicti Nesen soen Reijnkinus dictus Borken maritus 

et tutor Agnetis sue uxoris et Johannes de Beke filius (dg: quondam) 

Johannis (dg: de Beke) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filiarum dicti Johannis Nesen soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus 

mediante qua divisione una (dg: sextariata) #pecia# terre siliginee sita 

in parochia de Gheffen inter hereditatem Petri Pels ex uno et inter 

hereditatem Henrici Fijen soen ex alio atque pecia terre sita in dicta 

parochia ad locum dictum aen Loedijc inter hereditatem Lamberti dicti 

Lemmen soen ex uno et inter hereditatem Lamberti Wijnrics soen ex alio 

item pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum ter (dg: Br) 

Breder Herden inter hereditatem Rodolphi Lambrechts ex uno et inter 

communem viam ex alio primodicto Petro cesserunt in partem super quibus 

promittentes ratam servare #et# dampna equaliter portabunt. Testes 

....... et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 345r 12 do 03-02-1390. 

Voornoemde Reijnkinus gnd Borken ev Agnes dv Johannes Nesen soen kreeg 1/3 

deel van een hofstad, in Geffen, tussen Johannes Dapper enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, te weten 

het 1/3 deel richting de kerk van Geffen. 

 

Et mediante (dg: -s) qua divisione tercia pars (dg: unius m) #cuiusdam# 

domistadii siti in Gheffen inter hereditatem Johannis Dapper ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentis cum uno fine ad communem plateam 

scilicet illa tercia pars que sita (dg: que) est versus ecclesiam de 

Gheffen #dicto Reijnkino cessit in partem# etc quo etc promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

                         
26 Zie ← BP 1178 f 083r 09 wo 13-01-1389, broeder Henricus maakte bezwaar tegen de verkoping 
etc van goederen van Gerardus Loij. 
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BP 1178 f 345r 13 do 03-02-1390. 

Voornoemde Johannes van Beke zv Johannes ev Elizabeth dv Johannes Nesen 

soen kreeg 2/3 deel van voornoemde hofstad, te weten het 2/3 deel richting 

een zekere Spijerinc Emonts soen. 

 

Et mediante qua divisione due tercie partes dicti domistadii scilicet 

ille due tercie partes que site sunt versus hereditatem cuiusdam dicti 

Spijerinc Emonts soen dicto Johanni de Beke cesserunt in partem 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf10 B 11 f. 345v. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 11-05-1390. 

 nonagesimo in die Blasii: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 345v 01 do 03-02-1390. 

Willelmus van Megen szvw Johannes van Meghen van Osser Scadewijc verkocht 

aan Willelmus den Lepelmaker van Os, tbv hem en zijn vrouw Aleijdis, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, 10 hont groot, in Oss, ter plaatse 

gnd Schadewijk, tussen wijlen Johannes gnd Heijnen soen enerzijds en kvw 

Godefridus Delijen soen anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse 

gnd Schadewijk, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Willelmus de Megen gener quondam Johannis de Meghen de (dg: de) Osser 

Scadewijc legitime vendidit Willelmo den Lepelmaker de Os (dg: vitalem 

pensionem unius mo) ad opus sui et ad opus Aleijdis sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum emptoris et sue uxoris et non ultra nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex pecia terre (dg: sita in p) X hont terre 

continente sita in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Godefridi Delijen soen ex alio item ex 

pecia terre sita in dictis parochia et loco inter hereditatem Arnoldi 

Heijme ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et alter eorundem diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Penu et Goess datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 345v 02 do 03-02-1390. 

Petrus zvw Johannes gnd Braecman ev Zanna dvw Hessello van Wolfsvinckel 

verkocht aan zijn dochter Godestoedis een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

goederen, die aan voornoemde Petrus en zijn vrouw Zanna gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Zanna, gelegen onder Son, reeds 

belast met cijnzen aan hr Godefridus van Audenhoven priester. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis dicti Braecman #maritus et tutor legitimus 

Zanne sue uxoris filie quondam Hessellonis de Wolfsvinckel# hereditarie 

vendidit Godestoedi sue filie hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis (dg: si) mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis dictis Petro et Zanne 

sue uxori de morte quondam parentum dicte Zanne successione advolutis 

quocumque locorum infra parochiam de (dg: .) Zonne sitis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domino 

Godefrido de Audenhoven presbitro exinde solvendis et sufficientem 
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facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 03 do 03-02-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd Broes soen verkocht aan Henricus zv Cristianus 

van den Hoevel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, in Nuland, ter plaatse gnd 

Wilshuizen, tussen Johannes uter Hagen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met 8 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van ½ mud 

rogge. 

 

Theodericus (dg: dictus Broes soen) filius quondam Johannis dicti Broes 

soen hereditarie vendidit Henrico (dg: va) filio Cristiani van den Hoevel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: he) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam 

campo sito in parochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshusen inter 

hereditatem Johannis uter Hagen ex uno et inter (dg: h) communitatem ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

sex grossi) octo solidis communis pagamenti et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 04 do 03-02-1390. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Henricus zvw Gerardus gnd Wijten een stuk 

heide, in Tilburg, tussen Arnoldus Houtappel enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan hr Willelmus die Custer priester; de 

uitgifte geschiedde voor 2 1/3 oude groot aan de hertog, en thans voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in 

Oisterwijk te leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Nijcholaus de Baerle peciam terre mericalis sitam in parochia de Tilborch 

inter hereditatem Arnoldi Houtappel ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem domini Willelmi die Custer 

presbitri ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: hereditaria) 

Henrico dicto! filio quondam Gerardi dicti Wijten ab eodem etc pro duobus 

grossis antiquis et tercia parte unius grossi antiqui domino nostro duci 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Oesterwijc tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam et (dg: obl d) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 05 wo 11-05-1390. 

Willelmus Mijnnemere schonk aan zijn schoonzoon Hermannus Avemari en diens 

vrouw Margareta dv voornoemde Willelmus een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een kamp gnd die 

Zijldonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen erfgoed gnd 

Perrik van de heer van Boxtel enerzijds en Jacobus met den Zilver 

anderzijds, (2) 3½ bunder land in Boxtel, ter plaatse gnd Eilde, tussen hr 

Goeswinus van Aa enerzijds en Willelmus die Wit anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Willelmus Mijnnemere hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam et recipiendam hereditarie purificationis ex 

quodam campo dicto die (dg: die Zijl) Zijldonc sito in parochia de 

Bucstel in loco dicto Groter Lijemde inter hereditatem dictam Perric 

domini de Bucstel ex uno et inter inter hereditatem Jacobi met den Zilver 

ex alio item ex (dg: q) tribus et dimidio (dg: ter) bonariis terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto Eilde inter hereditatem domini Goeswini 

de Aa ex uno et inter hereditatem Willelmi die Wit ex alio ut dicebat 

supportavit Hermanno Avemari suo genero cum Margareta sua uxore filia 
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dicti Willelmi nomine dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. 

Testes Willelmus Gerardus Goeswinus Jordanus datum in vigilia 

ascensionis. 

 

BP 1178 f 345v 06 do 03-02-1390.  

Willelmus Mijnnemere schonk aan Hermannus Avemari en Margareta dv 

voornoemde Willelmus het deel dat aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Katherina behoort, in een lijfrente van 7 oude schilden, welke lijfrente 

voornoemde Margareta gekocht had van de stad Den Bosch27. 

 

Willelmus Mijnnemere totam partem et omne jus sibi et Katherine sue uxori 

competentes in vitali pensione septem aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum quam pensionem (dg: dicta M) Margareta 

filia (dg: dictorum) dicti Willelmi erga oppidum de Busco emendo 

acquisiverat prout in litteris vero sigillo sigillo continetur 

supportavit Hermanno Avemari nomine dotis cum dicta Margareta promittens 

ratam servare. Testes datum supra28. 

 

BP 1178 f 345v 07 do 03-02-1390. 

Voornoemde Hermannus verklaarde ontvangen te hebben van Willelmus 

Mijnnemere alle goederen, aan voornoemde Hermannus en Margareta beloofd 

door voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Hermannus palam recognovit sibi fore satisfactum per Willelmum 

Mijnnemere ab omnibus bonis promissis dicto Hermanno cum dicta Margareta 

#nomine dotis# a dicto Willelmo a quocumque preterito usque in diem 

presentem clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 08 do 03-02-1390. 

De broers Johannes en Willelmus, kv Wautgherus van Casteren, beloofden aan 

Godefridus zvw Ghibo gnd Keijot, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Lichtmis 6 mud gerst, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes et Willelmus fratres (dg: filius W) liberi Wautgheri de Casteren 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Godefrido filio 

quondam Ghibonis dicti Keijot ad spacium quatuor annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum sex modios 

ordei mensure de Busco (dg: et in B) purificationis et primo termino 

purificationis proxime futuro et in Busco tradendam. Testes (dg: datum 

supra) Penu et Goess datum supra. 

 

                         
27 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.19 Noch op sente Jans dach Item Katerijn 

Willem Minnemeers wijf V aude scilde Item Margriet hoir dochter III½ 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.48 … Noch op kerssavont (wo 24-

12-1399) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V aude scilden Item Margriet hoir dochter III½ 

sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot deel van de lijfrenten; wel is bewaard: p.76 … Noch op 

sente Jans dach  (do 24-06-1400) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilde Item Margriet 

hoir dochter III½ 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.101 … Noch op kerssavont (vr 24-12-1400) 

Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilden Item Margriet hoir dochter III½ 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.131 … Noch op sinte Jans dach (za 24-06-

1402) Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilden Item Margriet hoir dochter III½ 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.163 … Noch op sente Jans dach (do 24-06-

1406) Item Margriet dochter wilner Willem Mijnnemeers III½ sc. 
28 Gezien BP 1178 f 345v 12 moet de datum zijn: do 03-02-1390. 
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BP 1178 f 345v 09 do 03-02-1390. 

Arnoldus van Krekelhoven beloofde aan Johannes van der Hautart 79 lichte 

schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen 

met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390). 

 

Arnoldus de Krekelhoven promisit Johanni van der Hautart septuaginta 

novem licht scilde scilicet XII communes placken pro quolibet scilt 

computato (dg: ad) #mediatim# nativitatis (dg: Domini) Johannis et 

mediatim Domini proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 10 do 03-02-1390. 

Goeswinus Moedel zv Rutgherus van der Donc beloofde aan Gheerlacus van Erpe 

een n-erfcijns van 10 Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit goederen van voornoemde Goeswinus Moedel, gnd het Goed 

ten Beircken, in Oss, welke goederen waren van Johannes zvw Roverus van 

Vladeracken schoonvader van voornoemde Goeswinus Moedel. 

 

Goeswinus Moedel filius Rutgheri van der Donc promisit super omnia se 

daturum et soluturum Gheerlaco de Erpe hereditarium! X Gelre gulden seu 

valorem hereditarie nativitatis Johannis ex bonis dicti Goeswini Moedel 

dictis tGoet ten Beircken sitis in parochia de Os et ex attinentiis 

eorundem bonorum universis quocumque sitis que bona cum suis attinentiis 

fuerant olim Johannis filii quondam Roveri de Vladeracken (dg: generi) 

#soceri# olim dicti Goeswini Moedel et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 11 do 03-02-1390. 

Johannes van Beke zvw Philippus van Beke verkocht aan Mechtildis dvw 

Gerardus Berwout een n-erfcijns van 9 pond geld, met Vastenavond te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 07-02-1391), gaande uit een huis 

en erf van verkoper, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen de 

Molensteeg enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Philippus anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water gnd die 

Meer, reeds belast met 8 pond voornoemd geld. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi de Beke hereditarie vendidit 

Mechtildi filie quondam Gerardi Berwout hereditarium censum novem 

librarum monete solvendum hereditarie ad carnisprivium et primo termino 

ultra annum ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad vicum 

dictum (dg: Hul) Huls (dg: ex) inter (dg: viam) #stegam# dictam die 

Moelenstege ex uno et inter hereditatem dicti quondam Philippi de ex alio 

(dg: ut dicebat pro) tendente a communi platea retrorsum ad (dg: mu) 

communem aquam dictam die Meer promittens super omnia warandiam et 

obligationem exceptis octo libris dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 345v 12 do 03-02-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar na Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-

1390), met 90 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes Coninc, 

Johannes van den Kloot, en hr Johannes Beijer. De wederkoop zal in Den 

Bosch zijn, in het woonhuis van voornoemde Mechtildis. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: d) post (dg: 

carnisprivium) #festum Petri ad cathedram proxime futurum# sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum nonaginta Hollant 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis ut 

in forma. Acta in camera presentibus (dg: in) Johanne Coninc Johanne de 

Globo domino Johanne Beijer et hac redempcio in Busco in domo 

habitationis dicte Mechtildis datum nonagesimo hora vesperarum in die 
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(dg: Bladii) Blasii. 

 

1178 mf10 B 12 f. 346. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 346r 01 do 03-02-1390. 

Lucas zvw Lucas van Erpe verkocht aan zijn broer Johannes van Erpe een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, 

gaande uit een stuk land, gnd die Dijkakker, in Son, beiderzijds tussen 

Rutgherus van der Donc, reeds belast met 6 penning. 

 

Lucas filius qondam Luce de Erpe hereditarie vendidit Johanni de Erpe 

(dg: he) suo fratri hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis et in Zonne 

tradendam ex (dg: agro) pecia terre dicta die Dijcacker sita in parochia 

de Zonne inter hereditatem Rutgheri van der Donc ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis sex (dg: d) denariis exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Penu et Goess datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 346r 02 do 03-02-1390. 

Amelius die Groet Leeuwe en Arnoldus die Groet Leeuwe droeg over aan 

Ludekinus zv Cristianus met den Ymen alle goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Petrus Groet Leeuwe bv voornoemde Amelius. 

 

Amelius die Groet Leeuwe #et Arnoldus die Groet Leeuwe# omnia bona sibi 

de morte quondam Petri (dg: Groet Leeu) Groet Leeuwe (dg: sui) fratris 

#olim dicti Amelii# successione advoluta quocumque sita supportavit 

Ludekino filio Cristiani met den Ymen promittens ratam servare. Testes 

Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 03 do 03-02-1390. 

(dg: Oda). 

 

BP 1178 f 346r 04 do 03-02-1390. 

Sijmon zv Johannes gnd Meeus soen en zijn vrouw Oda dv Gerardus gnd Heren 

Aelbrechts soen droegen over aan Aleijdis gnd Loijen van den Berghe een 

huis, erf en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd ter 

Laarschot, tussen Gertrudis van Reijstel dvw Johannes gnd Heren Aelbrechts 

soen enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan Johannes van der Laerscot, aan 

voornoemde Oda verkocht door Johannes van Bruggen van Lijemde. 

 

-. 

Sijmon filius Johannis dicti Meeus soen maritus legitimus Ode sue uxoris 

filie Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen et dicta Oda cum eodem tamquam 

cum tutore domum aream et ortum sitos in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde ad locum dictum communiter ter Laerscot inter hereditatem 

Gertrudis de Reijstel filie quondam (dg: quo) Johannis dicti Heren 

Aelbrechts soen ex uno et inter (?dg: .) communitatem ibidem ex alio 

tendentes cum uno fine ad communitatem ibidem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis van der Laerscot venditos dicte Ode a Johanne de 

Bruggen de Lijemde prout in litteris supportaverunt Aleijdi #dicte 

Loijen# van den Berghe cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 05 do 03-02-1390. 

Johannes gnd Eelkens soen beloofde dat Katherina, Heijlwigis, Oda, 

Ermgardis en Eelkinus, minderjarige kvw Eelkinus die Bije, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 
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-. 

Quo facto Johannes dictus Eelkens soen promisit super omnia quod ipse 

Katherinam Heijlwigem Odam Ermgardem et Eelkinum liberos quondam Eelkini 

(dg: dicti Elij) die Bije quando ad annos pubertatis pervenerint super 

premissis et jure ad opus dicte Aleijdis faciet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 346r 06 do 03-02-1390. 

Voornoemde Aleijdis gnd Loijen van den Berghe beloofde aan Johannes gnd 

Eelkens soen 18½ Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390) te betalen. 

 

-. 

Dicta Aleijdis promisit Johanni dicto Eelkens soen (dg: nro) ?et XVIII et 

dimidium Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 07 do 03-02-1390. 

Johannes nzvw Clemencia dvw Martinus van Bordmans Hoeven droeg over aan 

Johannes gnd Han Zelen soen (1) het deel, dat aan Katherina, wv Johannes 

van Hijntam en sv voornoemde Clemencia, gekomen was na overlijden van 

voornoemde Clemencia, welk deel eerstgenoemde Johannes verworven had van 

voornoemde Katherina, (2) alle goederen, die aan Petrus gnd Didden soen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Clemencia, aan eerstgenoemde 

Johannes overgedragen door voornoemde Petrus. 

 

Johannes filius naturalis quondam Clemencie filie quondam Martini de 

Bordmans Hoeven totam partem et omne jus Katherine relicte quondam 

Johannis de Hijntam sorori olim dicte Clemencie de morte eiusdem quondam 

Clemencie successione advolutas quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et quam partem et quod jus primodictus Johannes erga dictam 

Katherinam acquisiverat prout in litteris insuper omnia et singula bona 

Petro dicto Didden soen de morte quondam dicte Clemencie successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportata primodicto 

Johanni a dicto Petro prout in litteris supportavit Johanni dicto Han 

Zelen soen (dg: promittens ratam servare et o) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 08 do 03-02-1390. 

Rodolphus van Crumvoert handschoenmaker zvw Johannes gnd Martens soen droeg 

over aan Johannes gnd Han Zelen soen alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Clemencia. 

 

Rodolphus de Crumvoert (dg: ca) cijrothecarius filius quondam Johannis 

dicti Martens soen omnia bona sibi de morte dicte quondam Clemencie 

successione advoluta quocumque sita supportavit Johanni dicti! Han Zelen 

soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 09 do 03-02-1390. 

Johannes gnd Han Zelen soen beloofde aan Johannes gnd Coelborner nzvw 

Henricus Coelborner en diens vrouw Heijlwigis dv Egidius Scoerweggen een 

lijfpacht van 18 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes dictus Han Zelen soen promisit (dg: se daturum et soluturum) 

super habita et habenda se daturum et soluturum Johanni dicto Coelborner 

filio naturali quondam Henrici Coelborner et Heijlwigi sue uxori filie 

(dg: quond) Egidii Scoerweggen seu eorum alteri diutius viventi vitalem 
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pensionem decem et octo lopinorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis Coelborner et Heijlwigis sue uxoris 

et non ultra purificationis et in Busco #tradendam# ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit 

et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 10 do 03-02-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os droeg over aan Arnoldus 

Groet Art zijn deel in 5½ hont 7 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Hoelbeemden, tussen wijlen hr Egidius Meijssen soen priester enerzijds en 

Johannes van Ghemonden anderzijds, welke 5½ hont 7 roeden Nijcholaus gnd 

Nijcoel zvw voornoemde Johannes Rutghers soen gekocht had van Goeswinus van 

Megen zvw Johannes van Megen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Rutghers soen de Os totam partem 

et omne jus sibi competentes quovis modo in quinque et dimidio hont (dg: 

terre) et septem virgatis terre sitis in parochia de Os in loco dicto die 

Hoelbeemden inter hereditatem domini quondam Egidii Meijssen soen 

presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis !Johannis de Ghemonden ex 

alio quas quinque et dimidium hont et septem virgatas terre Nijcholaus 

dictus Nijcoel filius dicti quondam Johannis Rutghers soen erga Goeswinum 

de Megen filium quondam Johannis de Megen emendo acquisiverat ut dicebat 

supportavit Arnoldo Groet Art promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 11 do 03-02-1390. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht aan Walterus Delijen soen een 

n-erfcijns van 5 Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) 13 hont land, in Oss, op de gemeint, tussen de weg 

gnd die Lither Weg en de weg gnd die Oijer Weg, beiderzijds tussen Johannes 

die Wert van Os schoenmaker, (2) een hofstad, in Oss, buiten de sloot gnd 

die Vest van Os, tussen Johannes gnd des Papen soen enerzijds en Johannes 

Reijmbouts soen anderzijds. 

 

Gerardus Vilt filius (dg: quondam) naturalis quondam Gerardi Vilt 

hereditarie vendidit Waltero Delijen soen hereditarium censum quinque 

Ghelre gulden seu valorem solvendum hereditarie Martini ex tredecim hont 

terre sitis in parochia de Os (dg: in loco dicto) supra communitatem 

inter (dg: viam) #pl[ateam]# dictam #die# Litter Wech (dg: ex uno) et 

inter plateam dictam die Oijer Wech (dg: ew alio) #inter hereditatem 

Johannis die Wert de Os sutoris ex utroque latere coadiacentem# item ex 

domistadio sito in dicta parochia extra fossatum dictum die Vest de Os 

inter hereditatem (dg: heredum qu) Johannis dicti des Papen soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis Reijmbouts soen ex alio promittens 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 346r 12 do 03-02-1390. 

Henricus gnd Wouters soen van Lijttoijen beloofde aan Engbertus die Korver 

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

1390) te betalen. 

 

Henricus dictus Wouters soen de Lijttoijen promisit Engberto die Korver 

XXVII Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 13 do 03-02-1390. 

Henricus zvw Henricus van der Tummellen verkocht aan Willelmus zv Willelmus 

Moelner van Vucht 1/3 deel van een hofstad, 66 voet breed en 66 voet lang, 

in Den Bosch, op de Vughterdijk, aan de kant richting de plaats gnd 

Oetheren, welke hofstad de verste hofstad is op de Vughterdijk aan de kant 
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richting Oetheren, te weten het uiterste 1/3 deel, richting Vught, welk 1/3 

deel aan hem in cijns werd gegeven door Franco zvw Franco hoefslager, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus filius quondam Henrici van der (dg: To) Tummellen terciam partem 

cuiusdam domistadii sexaginta sex pedatas in latitudine et sexaginta sex 

pedatas pedatas in longitudine continentis siti in Busco super aggerem 

Vuchtensem in latere versus locum dictum communiter !Otheren quod 

domistadium extremum domistadium est super dictum aggerem Vuchtensem in 

dicto latere versus Otheren nuncupato situm est scilicet dividendo dictum 

domistadium in tres partes equales videlicet extremam partem terciam (dg: 

predictam) dicti domistadii que sita est versus Vucht datam sibi ad 

censum a Francone filio quondam Franconis calciferratoris prout in 

litters (dg: su) vendidit Willelmo filio Willelmi Moelner de Vucht 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 346r 14 do 03-02-1390. 

Johannes zvw Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf10 B 13 f. 346v. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 346v 01 do 03-02-1390. 

Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc verhuurde aan Gerardus zvw Theodericus van 

Vlimen een kamp, gnd die Roedse Kamp, van wijlen voornoemde Ghibo, in 

Meerwijk, tussen erfgoed gnd de Rullen enerzijds en erfgoed gnd de Roedse 

Kamp van wijlen Gerardus van Abruggen anderzijds, voor een periode van 12 

jaar29, ingaande heden, per jaar voor 20 Hollandse gulden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen. Gerardus zal het kamp in het laatste jaar niet 

bezaaien. Twee brieven. 

 

Solvit Gerardus et duplicetur. 

Elizabeth relicta quondam Ghibonis dicti (dg: Hen) Herinc quendam campum 

dictum die Roedsche Camp #dicti quondam Ghibonis# situm in jurisdictione 

de Merewijc inter hereditatem dictam den (dg: .....) Rullen ex uno et 

inter hereditatem dictam den Roedsche Camp (dg: spectantem ad) quondam 

Gerardi de Abruggen ex alio locavit Gerardo filio quondam Theoderici de 

Vlimen ab eodem ad spacium XII annorum datam presentium sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum XII annorum pro XX Hollant 

gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum XII annorum 

nativitatis Domini promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia tali condicione 

quod dictus Gerardus dictum campum non seminabit in ultimo anno (dg: -

rum) dictorum XII annorum. Testes Goess et Jordanus datum in crastino 

purificationis. (dg: Et erunt una littera pro Elizabeth). 

 

BP 1178 f 346v 02 do 03-02-1390. 

Henricus die Kremer ev Godeldis dvw Arnoldus zvw Everardus gnd Bruijn 

verkocht aan Rutgherus zvw Gerardus gnd Jutten soen een stuk land, gnd die 

Venhof, in Berlicum, tussen Theodericus Bever enerzijds en Rutgherus gnd 

Jutten soen anderzijds, met beide einden strekkend aan een weg aldaar, 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

                         
29 Zie → BP 1179 p 406v 08 vr 13-09-1392, overdracht van de huur van de laatste 10 jaar. 
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Henricus die Kremer maritus et tutor legitimus Godeldis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi filii quondam Everardi dicti Bruijn peciam terre dictam 

die Venhof sita! in parochia de Berlikem inter hereditatem Theoderici 

Bever ex uno et inter hereditatem Rutgheri dicte Jutten soen ex alio 

tendentem cum #utroque# fine ad plateam (dg: di) ibidem vendidit Rutghero 

filio quondam Gerardi dicti Jutten soen supportavit cum (dg: omnibus) 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte (dg: 

ex) sui et dicti quondam Arnoldi deponere excepto hereditario censu XL 

solidorum monete exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 03 do 03-02-1390. 

Walterus Potteij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Potteij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 04 do 03-02-1390. 

Johannes van den Ymerle vernaderde de helft van 1 morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd Polsbroek, aan Arnoldus Hoernken verkocht door Mijskinus 

van den Ymerle. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes van den Ymerle prebuit et (dg: reportavit) exhibuit patentes 

denarios ad redimendum et quitandem medietatem unius iugeris terre siti 

in parochia de Empel ad locum dictum Polsbroec venditam Arnoldo Hoernken 

a Mijskino van den Ymerle prout in litteris et alter cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 05 do 03-02-1390. 

Petrus gnd die Moelner beloofde aan Willelmus van Zonnen 110 Gelderse 

gulden, 31 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Gertrudis 

aanstaande (do 17-03-1390) te betalen. 

 

Petrus dictus die Moelner promisit super omnia Willelmo de Zonnen centum 

et X Gelre (dg: Gel) gulden scilicet XXXI communes placken pro quolibet 

gulden (dg: ad) in die sancte Gertrudis proxime futuro persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 06 do 03-02-1390. 

Theodericus zvw Gerardus molenaar van Vucht droeg over aan zijn broer 

Hessello het deel dat aan hem behoort resp. aan hem zal behoren na 

overlijden van zijn moeder Mechtildis, in (1) de windmolen van Vught, (2) 

een huis en tuin van wijlen voornoemde Gerardus, aldaar, naast voornoemde 

molen, aan de kant van Vught, (3) een huis, tuin en erfgoederen van wijlen 

voornoemde Gerardus, aldaar, aan de kant van voornoemde molen richting Den 

Bosch, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed gnd die Hoen anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi (dg: di) multoris de Vucht totam 

partem et omne jus sibi competentes (dg: quovis) et post decessum 

Mechtildis sue matris competituras in molendino venti de Vucht et in 

atinentiis et jure dicti molendini singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque domo et orto dicti quondam 

Gerardi sitis (dg: in) ibidem iuxta dictum molendinum venti in latere 

versus Vucht et in domo et orto et hereditatibus dicti quondam Gerardi 

sitis ibidem in latere dicti molendini versus Buscum inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem dictam die Hoen ex alio (dg: supportavit) 

supportavit Hesselloni suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 07 do 03-02-1390. 

Voornoemde Hessello beloofde aan zijn voornoemde broer Theodericus 30 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1392) te 
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betalen. 

 

Dictus Hessello promisit dicto Theoderico suo fratri XXX Hollant gulden 

seu valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 08 do 03-02-1390. 

(dg: Gerardus Cluet en Gerardus). 

 

(dg: Gerardus Cloet Cluet et Gerardus e). 

 

BP 1178 f 346v 09 do 03-02-1390. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen en zijn zoon Gerardus Cluet 

verkochten aan Petrus Pels (1) een stuk land, in Geffen, tussen Agnes van 

Maren enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan 

Walterus Zas en met het andere eind aan erfgoederen gnd aanweiden, (2) een 

stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die Langs Grave, tussen erfgoed van 

de heer van Nuland enerzijds en Pontenniers Kepkens anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Heijlen soen et Gerardus Cluet eius 

filius peciam terre sitam in parochia de Geffen (dg: ex uno) inter 

hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter communem (dg: p) viam ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Walteri Zas et cum reliquo 

fine ad hereditates dictas aenweijden ut dicebat (dg: hereditarie 

vendiderunt Petro) atque peciam terre sitam in parochia predicta ad locum 

dictum die (dg: Langs) #Langs# Grave inter hereditatem domini de Nuwelant 

ex uno et inter hereditatem Pontenniers Kepkens ex alio vendiderunt Petro 

Pels promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 10 do 03-02-1390. 

Johannes van Enode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Enode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 11 do 03-02-1390. 

Rodolphus van Tula zvw Johannes gnd Vullen soen verkocht aan Henricus gnd 

Rutten soen een hofstad in Geffen, tussen Thomas Hennekens enerzijds en 

Johannes schoenmaker anderzijds, belast met 7¾ oude groot. 

 

...to de contractu. 

Rodolphus de Tula filius quondam Johannis dicti Vullen soen (dg: p) 

domistadium situm in parochia de Gheffen inter hereditatem Thome 

Hennekens ex uno et inter hereditatem Johannis sutoris ex alio ut dicebat 

vendidit Henrico dicto Rutten soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis septem grossis antiquis et tribus quartis partibus 

unius grossi antiqui exinde de jure. (dg: testes datum supra) Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 12 do 03-02-1390. 

Henricus Rutten soen ev Margrieta dvw Johannes Vullen soen verkocht aan 

Rodolphus van Tula zvw voornoemde Johannes Vullen soen (1) een stuk land, 

in Geffen, tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Johannes Ghiben soen 

anderzijds, belast met 4 penning aan de naburen aldaar, (2) alle goederen, 

die aan voornoemde Henricus en Margareta gekomen waren na overlijden van 

Willelmus zvw Johannes gnd Vullen soen. 

 

Henricus Rutten soen #maritus et tutor Margriete sue uxoris filie quondam 

Johannis (dg: Vulb) Vullen soen# peciam terre sitam in parochia de Geffen 

inter hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem 

Johannis Ghiben soen ex alio et omnia bona (dg: sibi) dicto Henrico #et 

dicte Margarete sue uxori# de morte quondam Willelmi #(dg: fratris sui)# 
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filii quondam Johannis dicti Vullen soen (dg: sui fratris) successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita vendidit Rodolpho de 

Tula filio dicti quondam Johannis Vullen soen promittens warandiam et 

obligationem (dg: deponere) ex parte ex sui deponere et quod ipse 

obligationem in dicta pecia terre existentem deponere exceptis IIII 

denaris (dg: cen communis pagamenti) vicinis ibidem ex eadem pecia terre 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 13 do 03-02-1390. 

Rutgherus Cort verhuurde te molenaarsrecht aan Arnoldus van den Hogen en 

Johannes van den Eijnde molenaars de windmolen in Rosmalen, voor een 

periode van 2½ jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (za 25-12-1389), per jaar 

voor 32½ mud rogge, Bossche maat, van maand tot maand in Den Bosch te 

leveren. De huurders zullen de molen onderhouden van de bouwwerken gnd 

hekken. Een brief voor Rutgherus. 

 

Rutgherus Cort molendinum venti ad se spectans situm in parochia de 

Roesmalen locavit Arnoldo van den Hogen et Johanni van den Eijnde 

multoribus ab eisdem ad spacium duorum et et dimidii annorum a festo 

nativitatis Domini proxime preterito deinceps sine medio sequentium (dg: 

a) ad jus molendinorum possidendum anno quolibet dictorum duorum et 

dimidii annorum pro XXXII et dimidio modiis siliginis mensure de Busco 

dandis sibi ab aliiis (dg: s) de mense ad mensam pro rata #temporis et 

pro portione in quolibet mense provenienda# dicte paccionis et in Busco 

tradendis promittens warandiam ad jus molendinorum et obligationem 

deponere et alteri repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dictum 

molendinum in bona disposicione observabunt de edificiis dicti hecken. 

Testes datum supra. Et erit una littera pro Rutghero. 

 

BP 1178 f 346v 14 do 03-02-1390. 

Henricus Kersmaker beloofde aan Johannes van der Stegen 12 Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Henricus Kersmaker promisit Johanni van der Stegen XII Ghelre gulden (dg: 

s) seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 15 do 03-02-1390. 

Jacobus die Laet verklaarde dat Johannes zvw hr Gheerlacus Rover, zijn 

broer hr Theodericus Rover en Henricus Cnode betaald hebben 169 Hollandse 

gulden in afkorting van 200 Hollandse gulden, die voornoemde Johannes hr 

Theodericus en Henricus beloofd30 hadden aan voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus die Laet palam recognovit sibi per Johannem filium quondam domini 

Gheerlaci Rover dominum Theodericum Rover eius fratrem et Henricum (dg: 

filium quondam) Cnode fore persolutum centum et sexaginta novem Hollant 

gulden in abbreviationem ducentorum Hollant gulden quos dicti Johannes 

dominus Theodericus et Henricus promiserunt dicto Jacobo in litteris 

scabinorum de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 346v 16 do 03-02-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems 

134 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond 

aanstaande (di 15-02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390). 

 

Johannes Bathenborch promisit Henrico de Arkel filio quondam Reijneri 

Willems (dg: soen) centum et XXXIIII (dg: Holl) Gelre gulden seu valorem 

[media]tim [a]d [ca]rn[ispri]vium et mediatim ad pas[ca] proxime futurum 

                         
30 Zie ← BP 1178 f 084r 10 zo 24-01-1389, belofte op 25-07-1389 200 Holland 

gulden te betalen. 
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persolvendos. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

1178 mf10 B 14 f. 347. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1390. 

 

BP 1178 f 347r 01 do 03-02-1390. 

Johannes gnd Lanen soen verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus die Man 4 hont 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Oestgeslach, tussen kvw Johannes 

van Geffen enerzijds en wijlen Johannes Cale anderzijds. 

 

Johannes dictus Lanen soen (dg: peciam terre si) quatuor hont terre sita 

in parochia de Gheffen in loco dicto int Oestgeslach inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis de Geffen ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Cale ex alio ut dicebat vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi 

die Man promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Goess et 

Jorden datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 347r 02 do 03-02-1390. 

Willelmus Geroncs beloofde aan Stephanus Haec, gedurende 5 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Kerstmis 12 Hollandse gulden of de waarde te betalen, 

en dat hij erfgoederen, die hij gehuurd had van voornoemde Stephanus, in de 

laatste 2 jaar niet zal bezaaien. 

 

Willelmus Geroncs promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: ...) 

Stephano Haec ad spacium quinque annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: annorum) quinque annorum XII 

Hollant gulden seu valorem (dg: me) nativitatis Domini et quod ipse 

hereditates quas dictus Willelmus erga dictum Stephanum conduxit dicto 

spacio pendente (dg: non seminabit in) #in duobus# ultimis annis dictorum 

quinque annorum non seminabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347r 03 do 03-02-1390. 

Petrus die Moelner beloofde aan Henricus van Amersoijen 252 Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Petrus die Moelner promisit Henrico de Amersoijen (dg: centum) #ducentos# 

et LII Gelre gulden (dg: ad p) seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347r 04 do 03-02-1390. 

Theodericus nzvw hr Willelmus van Beirghelen investiet van Menbruggen 

verkocht aan de secretaris {Adam van Mierde31}, tbv Johannes nzv hr Johannes 

van den Kolke priester, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Deurne, 

voorbij Liesel, tussen Ghevardus zv Willelmus van Doerne enerzijds en de 

plaats gnd Zoe anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van 

Deurne, (2) een stuk land, in Deurne, ter plaatse gnd Karlemortel, tussen 

Godefridus gnd Smedekens soen van Doerne enerzijds en Henricus zv Henricus 

Belen soen anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde hr Willelmus verworven 

had van Thomas zv Elizabeth gnd sHogen dochter van Liessel, en welke pacht 

nu aan voornoemde Theodericus behoort. De brief overhandigen aan hr 

Theodericus Venbossche of aan voornoemde hr Johannes van den Kolke. 

 

Theodericus filius naturalis quondam domini Willelmi de Beirghelen 

investiti de Menbruggen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis #et in Doerne 

tradendam# ex hereditatibus infrascriptis scilicet ex prato sito in 

parochia de Dorne ultra Liesel inter hereditatem Ghevardi filii Willelmi 

de Doerne ex uno et inter (dg: here aquam) locum dictum die (dg: Zoe) Zoe 

                         
31 Zie → BP 1181 p 421r 02 za 14-06-1399, Johannes nzv hr Johannes van den Kolke priester 
machtigt Matheus van Doirne steenbakker de pacht te manen. 
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ex alio tendente cum uno fine ad communitatem !Doerne atque ex pecia 

terre sita in dicta parochia ad locum dictum Karlemortel inter 

hereditatem Godefridi dicti Smedekens soen (dg: ex uno) de Doerne ex uno 

et inter (dg: here) hereditatem Henrici filii Henrici (dg: Beken) #Belen# 

soen ex alio quam paccionem dictus dominus quondam Willelmus erga Thomam 

filium Elizabeth dicte sHogen dochter de Liessel acquisiverat ut dicebat 

et quam (dg: ....) paccionem dictus Theodericus nunc ad se spectare 

dicebat (dg: supportavit Johanni) #vendidit# mihi ad opus Johannis filii 

naturalis domini Johannis (dg: de) van den Kolke presbitri promittens 

warandiam et obligationem (dg: ex) in dicta paccione existentem deponere 

et sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum supra. Traditur (dg: 

Th) domino Theoderico Venbossche vel dicto domino Johanni van den Kolke. 

 

BP 1178 f 347r 05 do 03-02-1390. 

Johannes van Audehoesden en Stamelart van de Kelder beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinaris etc, 100 Hollandse gulden met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Audehoesden et Sta de Penu promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinaris etc centum Hollant gulden ad (dg: ca) pasca proxime futurum 

persolvendos (dg: su) sub pena II. Testes Penu predictus et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 347r 06 do 03-02-1390. 

Theodericus Roefs soen van Stripe had destijds verkocht aan Rutgherus Kort 

(1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn vader 

Rodolphus, gelegen onder Aarle, ter plaatse gnd Stripe, (2) een stuk land 

aldaar, tussen Arnoldus Truden soen enerzijds en Thomas gnd Blocs soen 

anderzijds. Voornoemde Rutgherus Kort droeg thans voornoemde goederen, 

uitgezonderd voornoemd stuk land, gelegen tussen Arnoldus Truden soen 

enerzijds en Thomas Blocs soen anderzijds, over aan Pijramus gnd Moers 

Heijnmans soen van den Rode Acker. Voornoemd stuk land had Thomas gnd 

Blocke eertijds verworven van voornoemde Rutgherus. Voornoemde Pijramus 

beloofde alle cijnzen en pachten, die uit voornoemde goederen én uit 

voornoemd stuk land gaan, te betalen, zodat voornoemde Rut daarvan geen 

schade ondervindt. 

 

Notum sit universis quod Theodericus Roefs soen de Stripe omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Rodolphi sui patris jure successionis 

advoluta quocumque locorum (dg: consistentia sive sita ut d infra #in# 

parochiam d) infra parochiam de Arle ad locum dictum Stripe consistentia 

sive sita atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi 

Truden soen ex uno et inter hereditatem Thome dicti Blocs soen ex alio 

(dg: e) hereditarie vendidisset Rutghero Kort prout in litteris 

consitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Rutgherus Kort 

dicta bona omnia et singula ei ut prefertur vendita excepta tamen dicta 

pecia terre sita inter hereditatem Arnoldi Truden soen ex uno et inter 

hereditatem Thome Blocs soen ex alio supportavit Pijramo dicto Moers (dg: 

fi) Heijnmans soen van den Rode Acker cum litteris et jure occacione 

premissorum sibi supportatorum promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta semper dicta pecia terre quam peciam terre 

(dg: dictam) Thomas dictus Blocke erga dictum Rutgherum pridem 

acquisiverat. Quo facto repromisit dictus Pijramus super omnia quod ipse 

omnes census et pacciones ex dictis bonis omnibus et pecia terre 

solvendos sic exsolvet quod dicto Rut et supra dictam peciam terre dampna 

exinde non eveniant. Testes Penu et Jorden testes datum supra. Et fiet 

littera (dg: re re) repromissionis. 

 

BP 1178 f 347r 07 do 03-02-1390. 

Voornoemde Pijramus gnd Moers Heijnmans soen van den Rode Acker beloofde 
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aan voornoemde Rutgherus Kort een n-erfpacht32 van 5 zester rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ mudzaad 

roggeland, in Aarle, ter plaatse gnd op Stripe, tussen Rodolphus gnd van 

den Vehuze enerzijds en voornoemde Pijramus anderzijds, eertijds van 

Theodericus Roefs soen van Stripe, (2) 1 zester land, gelegen aan het einde 

van voornoemde ½ bunder roggeland, ter plaatse gnd Scoerakker, tussen 

Reijnkinus Stansen soen enerzijds en Henricus die Smeets soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde ½ mudzaad land, (3) 1/10 deel van een 

beemd gnd Roefs Beemd van Stripe, in Aarle, ter plaatse gnd die Lange 

Beemden, tussen erfgoed van de investiet van Aarle enerzijds en een zekere 

Brem die Scotelmaken anderzijds, welk 1/10 deel eertijds behoorde aan 

voornoemde Theodericus Roefs soen van Stripe. 

 

Dictus Pijramus promisit se daturum et soluturum dicto (dg: -rum) 

Rutghero Kort hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie (dg: nativitatis) nativitatis Domini #et in 

Busco tradendam# ex (dg: dictis bonis omnibus ei ut premittitur 

supportatis et in et ex una sextariata terre siliginee sita) ex dimidia 

modiata (dg: modiat) terre siliginee sita in parochia de Arle ad locum 

dictum #op# Stripe inter hereditatem Rodolphi dicti van den (dg: H Ve) 

Vehuze ex uno et inter hereditatem dicti Pijrami ex alio (dg: et ex una) 

et que (dg: pe) dimidia modiata terre fuerat olim (dg: dicti) Theoderici 

Roefs soen de Stripe atque ex una sextariata terre sita ad finem dicte 

dimidie modiate terre siliginee ad locum dictum Scoeracker inter 

hereditatem Reijnkini (dg: Stansen) Stansen #soen# ex uno et inter 

hereditatem Henrici die Smeets soen ex alio tendente cum uno fine ad (dg: 

dictam) dictam dimidiam modiatam terre item ex decima parte cuiusdam 

prati (dg: qu) dicti Roefs Beemt van Stripe (dg: inter .) siti in dicta 

parochia in loco dicto die Lange Beemde inter hereditatem investiti de 

Arle ex uno et inter hereditatem (dg: d) cuiusdam dicti Brem die 

Scotelmaken ex alio et que decima pars eciam dudum spectabat ad dictum 

Theodericum Roefs soen de Stripe promisit super omnia aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347r 08 do 03-02-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus Roefs soen van 

Stripe” en voornoemde Pijramus gnd Moers Heijnmans soen van den Rode Acker 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Rutgherus Kort. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus Roefs soen de Stripe et 

dictus Pijramus promisit tradere Rutghero Kort ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 347r 09 do 03-02-1390. 

Johannes van de Kelder droeg over aan Jacobus Loze, tbv Thomas van de 

Kelder bv voornoemde Johannes, geheel de oogst, gedurende 4 jaar, ingaande 

heden, uit erfgoederen van voornoemde Johannesm gelegen onder Geffen en in 

Herpen, en al zijn beesten en varend goed. 

 

Johannes de Penu omnes fructus #et proventus# dictus scharen sibi 

proveniendos (dg: #ad sp# de quibuscumque hereditatibus dicti Johannis q) 

ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium de 

quibuscumque hereditatibus dicti Johannis quocumque locorum infra 

parochiam de Gheffen et in territorio de Herpen sitis insuper omnes suas 

bestias et bona pecoralia sua quecumque quocumque locorum consistentia 

supportavit Jacobo Loze ad opus Thome de (dg: Penu fr) Penu fratris dicti 

Johannis (dg: pro). Testes datum supra. 

 

                         
32 Zie → BP 1180 p 731r 07 vr 16-03-1397, overdracht van deze erfpacht. 
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1178 mf10 C 01 f. 347v. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1390. 

 in festo Aghate: zaterdag 05-02-1390. 

 

BP 1178 f 347v 01 vr 04-02-1390. 

Andreas Mol zv Willelmus Mol ev Heijlwigis dvw Petrus van Acht droeg over 

aan Rodolphus Rover van Acht het deel, dat behoort aan hem, voornoemde 

Heijlwigis en Adam zvw voornoemde Petrus, in goederen van wijlen Arnoldus 

van Welscot, zoals Beatrix wv voornoemde Arnoldus daarin was overleden. En 

hij beloofde dat Adam, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand 

zal doen; zo niet, dan zal hij aan voornoemde Rodolphus Rover 6 Gelderse 

gulden betalen. 

 

[Andre]as Mol filius Willelmi Mol maritus et tutor legitimus Heijlwigis 

sue uxoris #filie quondam Petri de Acht# (dg: ..) totam partem et omne 

jus sibi et dicte (dg: Hille) Heijlwigi et fratri Ade filii! dicti 

quondam Petri competentes in bonis quondam Arnoldi de (dg: Ve) Welscot 

prout Beatrix (?dg: ..) relicta eiusdem quondam Arnoldi in eisdem 

decessit quocumque sitis ut dicebat supportavit Rodolpho Rover de Acht 

promittens ratam servare promisit insuper quod ipse faciet dictum Adam 

quando ad patriam redierit (dg: sper) super premissis faciet renuciare 

seu quod ipse dabit et restituet dicto Rodolpho Rover sex Gelre gulden 

semel scilicet #si# dictus frater Adam super premissis renunciare 

noluerit dum ad patriam redierit. Testes Gerardus et Goeswinus datum 

sexta post purificationis. 

 

BP 1178 f 347v 02 vr 04-02-1390. 

Johannes zv Henricus Bloijs van Zeelst droeg zijn deel in voornoemde 

goederen over aan Rodolphus Rover van Acht. 

 

Johannes filius Henrici Bloijs de Zeelst totam partem et jus sibi in 

predictis (dg: litteris) bonis competentes supportavit Rodolpho Rover de 

Acht promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 03 vr 04-02-1390. 

Voornoemde Rodolphus Rover van Acht beloofde aan Andreas Mol zv Willelmus 

Mol 12 Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande 

(zo 13-03-1390) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus Rover de Acht promisit Andree (dg: de) Mol filio 

Willelmi (dg: Mol) Mol XII Gelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 04 vr 04-02-1390. 

Henricus gnd Aben soen van Berlikem droeg over aan hr Henricus Buc priester 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefortse Hoeve, tussen 

voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en wijlen Johannes gnd Kersmaker 

anderzijds, aan hem verkocht door de broers Robbertus en Johannes, kvw 

Jacobus gnd Oeden soen. 

 

Henricus dictus Aben soen de Berlikem peciam terre sitam in parochia de 

(dg: Berikem) Roesmalen in loco dicto Loefortsche Hoeve inter hereditatem 

domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

dicti Kersmaker ex alio venditam sibi a Robberto et Johanne fratribus 

liberis quondam Jacobi dicti Oeden soen prout in litteris supportavit 

dicto domino Henrico Buc cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 05 vr 04-02-1390. 

Henricus gnd Kremer die Cangieter verkocht aan Katherina dvw Everardus 
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Bruijnen (1) de helft van een beemd, in Berlicum, naast de plaats gnd aen 

het Sonder Loeke, tussen Walterus van Hijntam enerzijds en wijlen Katherina 
?Rasen anderzijds, (2) de helft van een beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

in het Westerbroek, tussen Henricus Everaets soen enerzijds en Katherina 

dvw Everardus gnd Bruijne anderzijds, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een ander erfgoed aldaar, van welke 2 beemden voornoemde Katherina 

dvw Everardus Bruijnen de andere helft verworven had van voornoemde 

Henricus Kremer. 

 

Henricus dictus Kremer die Cangieter medietatem cuiusdam prati siti in 

parochia de Berlikem juxta locum dictum aen tSonder (dg: -l o Loek) Loeke 

inter hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et inter hereditatem quondam 

Katherine R[?a]sen ex alio atque medietatem prati siti in dicta parochia 

(dg: per) in loco dicto communiter int Westerbroec inter hereditatem 

Henrici Everaets soen ex uno et inter hereditatem Katherine filie quondam 

Everarts dicti Bruijnen ex alio et quod pratum ultime dictum annuatim 

dividitur erga hereditatem (dg: he) aliam ibidem situatam et de quibus 

(dg: p) duobus pratis #dicta# Katherina filia dicti quondam Everardi 

Bruijnen (dg: ?er) reliquam medietatem erga dictum Henricum Kremer 

acquisiverat ut dicebat #ut recognovit# vendidit dicte Katherine filie 

dicti quondam Everardi Bruijnen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: d) Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 06 vr 04-02-1390. 

Henricus die Kremer die Cangieter verkocht aan Johannes van Berlikem zvw 

Johannes van Berlikem een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd in het 

Wolfswinkel, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en erfgoed 

eertijds van het klooster van Sint-Clara anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint. 

 

Henricus die Kremer die Cangieter peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto int Wolfswijnckel inter hereditatem conventus de 

Berna ex uno et inter hereditatem dudum conventus sancte Clare (dg: ut 

dicebat vendidit) tendentem cum uno fine ad communitatem ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: van den) de Berlikem filio quondam 

Johannis de Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 07 vr 04-02-1390. 

Gerardus die Koeter van Vauderic en Ghibo Buijs korenkoper, poorters van 

Den Bosch, verklaarden, op vordering van de rechter, dat Willelmus zv 

Johannes die Clocgieter van Vechel buiten het huis, de leefgemeenschap en 

de kleding is geweest van zijn voornoemde vader Johannes, gedurende 6 weken 

4 dagen en langer. 

 

Nos (dg: Gerardus et Penu) et Gerardus et Goess scabini in Busco notum 

facimus quod constituti coram nobis Gerardus die Koeter de Vauderic et 

Ghibo Buijs emptor bladi oppidani in Busco (dg: .) deposuerunt ad 

requisitionem judicis [quod] Willelmus filius Johannis die Clocgieter de 

Vechel fuit extra domum convictum et vestitum dicti Johannis sui patris 

per spacium sex septimanarum et IIII dierum proxime (dg: futurorum) 

#preteritorum# et amplius iuxta modum in emancipacione observatum. Datum 

supra. 

 

BP 1178 f 347v 08 vr 04-02-1390. 

Petrus gnd Sijmons soen van Eijndoven beloofde aan de secretaris, tbv 

Petrus nzv voornoemde Petrus verwekt bij Truda gnd Lanen dochter, een 

lijfpacht van 4 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Stripe te 

leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Petrus. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Petrus; mocht hij zijn overleden, dan aan 
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zijn voornoemde zoon Petrus. 

 

Petrus dictus Sijmons soen de Eijndoven promisit (dg: ut) super omnia 

#habita et habenda# mihi ad opus Petri filii naturalis dicti Petri ab 

eodem et (dg: B) Truda (dg: ?filia h) dicta Lanen dochter #pariter 

geniti# quod ipse Petrus primodictus dabit et exsolvet dicto Petro filio 

naturali vitalem pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven anno quolibet ad vitam dicti Petri filii naturalis et non ultra 

purificationis et in parochia de Stripe tradendam ex omnibus bonis 

primodicti Petri habitis et habitis. Testes (dg: d) Penu et Gerardus 

datum supra. Tradetur littera primodicto (dg: Ge) Petro et non !ultra et 

si decesserit extunc dicto Petro eius filio. 

 

BP 1178 f 347v 09 vr 04-02-1390. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini machtigde Henricus zvw Johannes van Loen al 

zijn pachten te manen, die hij in Campinia beurt. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini dedit potestatem Henrico filio quondam 

Johannis de Loen potestatem monendi omnes suas pacciones quas habet 

solvendas (dg: su) in !Capinia usque ad revocacionem. Testes Penu et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 10 za 05-02-1390. 

De broers Gerardus en Goedefridus, gnd van der Bucht, en hun zuster Yda, 

kvw Johannes van Boct?, verkochten aan Henricus zvw Henricus Jans soen van 

den Velde (1) een stuk land, gnd dat Loect ten Loect en een beemd, gelegen 

aan het eind van voornoemd stuk land, in Son, tussen Theodericus Didden 

soen enerzijds en Walterus van Acht anderzijds, (2) een akker aldaar, 

tegenover voornoemd stuk land, tussen Johannes Didden soen enerzijds en 

erfg van Henricus des Papen soen anderzijds, met recht van weg over 

voornoemd stuk land gnd dat Loect ten Loect en voornoemde beemd, vanaf de 

gemene weg tot aan erfgoederen achter voornoemd stuk land en beemd gelegen, 

zoals die weg daar thans ligt. 

 

Solvit. 

Gerardus et Goedefridus fratres dicti van der Bucht et Yda eorum soror 

#liberi quondam Johannis de Bo[ct?]# cum tutore peciam terre (dg: tere) 

dictam dat Loect te #ten# (dg: Bu) Loect #et (dg: peciam) pratum situm ad 

finem dicte pecie terre# sitam in parochia in Zonne inter hereditatem 

Theoderici Didden soen ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: die Wit) 

#de Acht# ex alio (dg: item aq atque pratum situm ad finem dicte pecie 

terre) item agrum (dg: dictum dat Buc) situm ibidem in opposito dicte 

pecie terre inter hereditatem Johannis Didden soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Heij) heredum Henrici des (dg: P Pap) Papen soen ex alio 

(dg: ut dicebat dedit ad hereidtariam paccionem Hen) salva eis via eundi 

et redeundi #et pergendi# per dictam peciam terre dat Loect ten Loect 

vocatam (dg: per) dictum pratum a (dg: dic) communi platea ibidem usque 

ad hereditates eorum (dg: pa) retro dictam peciam terre et pratum sitas 

ut dicebant (dg: dederunt ad here) #prout huiusmodi via ibidem consistet 

ad presens# hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici Jans 

soen van den Velde promittens cum tutore #super omnia# warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goess et Jorden datum in festo Aghate. 

 

BP 1178 f 347v 11 za 05-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Gerardus een n-erfpacht van 12 

lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo hereditariam 

paccionem XII lopinorum siliginis mensure de Zonne hereditarie 
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purificationis et in Zonne tradendam ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 347v 12 za 05-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Godefridus van der Bucht en zijn 

zuster Yda een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in 

Son te leveren, gaande uit voornoemde goederen. De brief overhandigen aan 

Godefridus of zijn broer Gerardus. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Godefrido van der 

(dg: Lucht) #Bucht# et Yde eius sorori hereditariam paccionem XVI 

lopinorum siliginis mensure de Zonne hereditarie purificationis et 

(verbeterd uit: ex) in Zonne tradendam ex premissis. Testes datum supra. 

Tradetur littera Godefrido vel Gerardo suo fratri. 

 

BP 1178 f 347v 13 za 05-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Godefridus en Yda een lijfpacht 

van 8 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. De brief 

overhandigen aan Godefridus of zijn broer Gerardus. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Godefrido et Yde 

vitalem pensionem octo lopinorum siliginis mensure de Zonne anno quolibet 

ad vitam dictorum Godefridi et Yde seu alterius eorundem diutius viventis 

et non ultra purificationis et in Zonne tradendam ex premissis et alter 

diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. 

Testes datum supra. Tradetur littera Godefrido vel Gerardo eius fratri. 

 

1178 mf10 C 02 f. 348. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1390. 

 in festo Aghate: zaterdag 05-02-1390. 

 anno nonagesimo in festo Agate: zaterdag 05-02-1390. 

 Secunda post Aghate: maandag 07-02-1390. 

 

BP 1178 f 348r 01 vr 04-02-1390. 

De broers hr Goeswinus van Aa en hr Willelmus van Aa ridders beloofden aan 

Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen 320 Gelderse gulden of de 

waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 13-03-1390) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa et dominus Willelmus de Aa eius frater milites 

promiserunt Nijcholao filio Huberti de Ghemert Swenelden soen CCC et XX 

Ghelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime futuram 

persolvendos. Testes Penu et Gerardus datum sexta post purificationis. 

 

BP 1178 f 348r 02 za 05-02-1390. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini beloofde aan Arnoldus Ysebout en zijn broer 

Jordanus, kvw Arnoldus Tielkini, tbv hen en hun broer Willelmus, een 

b-erfcijns van 12 pond te zullen betalen en alle cijnzen die Cristina dvw 

Gerardus Meelman verworven had van voornoemde wijlen Willelmus Eelkini, zó 

dat de erfgoederen, die bij deling door de rechter van goederen van wijlen 

Willelmus Eelkini ten deel gevallen waren aan voornoemde broers, hiervan 

geen schade ondervinden. Drie brieven. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini promisit super habita 

et habenda Arnoldo Ysebout et Jordano eius fratri liberis quondam Arnoldi 

Tielkini ad opus eorum et ad opus Willelmi eorum fratris quod ipse 

hereditarium censum XII librarum et quoscumque census quos Cristina filia 

quondam Gerardi Meelman erga dictum quondam Willelmum Eelkini Eelkini 

acquisiverat perpetue taliter exsolvet sic (dg: ad se supra dictorum 

fratrum) quod dictis fratribus et ad et supra quibuscumque hereditatibus 

dictis 3 fratribus #in# partem cessis mediante quadam divisione prius 

facta per judicem in Busco de bonis quondam Willelmi Eelkini dampna 
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exinde non eveniant. Testes Goeswinus et Gestel datum in festo Aghate. Et 

erunt 3 littere. 

 

BP 1178 f 348r 03 za 05-02-1390. 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrient verkocht aan Ghiselbertus gnd Loden soen van 

der Sporct (1) ¼ deel in een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Mere, tussen een gemene weg enerzijds en Rutgherus van der Hellen 

anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk beemd, aldaar, beiderzijds tussen 

Godefridus Sceijvel. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrient (dg: peciam terre prati si) 

quartam partem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto die Mere inter (dg: here) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio item quartam partem 

ad se spectantem in pecia prati sita ibidem inter hereditates Godefridi 

Sceijvel ex utroque latere coadiacentes ut dicebat vendidit Ghiselberto 

dicto Loden soen van der Sporct promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348r 04 za 05-02-1390. 

Arnoldus van Beke zv Johannes Jacobs soen van der Lijnden verkocht aan 

Henricus zv Johannes die Bije van Zondert een n-erfcijns van 3 pond 10 

schelling geld, te betalen met Allerheiligen, gaande uit de helft van een 

hofstad33,34 in Oisterwijk, tussen Johannes Wijtman enerzijds en Jacobus 

Nouden soen anderzijds, deze helft reeds belast met de hertogencijns en met 

een b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. 

 

Arnoldus de Beke filius Johannis Jacobs soen van der Lijnden hereditarie 
!Henrico filio Johannis die Bije de Zondert hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum 

ex (dg: #m# domistadio quodam) medietate ad se spectante in quodam 

domistadio sito in Oesterwijc inter hereditatem Johannis (dg: Willelmi) 

Wijtman ex uno et inter hereditatem Jacobi Nouden soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem (dg: 

ob) deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: X) 

quinque solidorum communis pagamenti ex dicta medietate prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 348r 05 za 05-02-1390. 

En hij kan de cijns terugkopen tussen nu en Allerheiligen over twee jaar 

(vr 01-11-1392), met 28 Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het 

jaar van de wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Deze wederkoop 

moet geschieden in aanwezigheid van de koper of in het wisselkantoor van 

Den Bosch. 

 

A. 

Et poterit redimere de hinc et omnium sanctorum proxime futurum et ad 

spacium duorum annorum ab #festo# omnium sanctorum proxime futuro sine 

medio sequentium semper dicto spacio pendente (dg: cum) cum XXVIII 

Hollant gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis et huiusmodi redempcio in presenti dicti emptoris vel in 

Busco in cambio ibidem promittentes ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Arnoldo Ysebout Arnoldo Hoernken Willelmo Donc datum 

anno nonagesimo in festo Agate hora complete. 

 

                         
33 Zie ← BP 1178 f 329v 11 za 27-11-1389 (1), overdracht vruchtgebruik in 

hofstad en tuin hier ter plaatse. 
34 Zie → BP 1180 p 759r 12 wo 23-05-1397 (1), afstand van een huis, erf en 

tuin hier ter plaatse. 
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BP 1178 f 348r 06 ma 07-02-1390. 

Elizabeth dvw Johannes Dravart gaf uit aan Walterus zv Theodericus Tolinc 

een stuk land, gnd die Hoge, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen 

Ancelmus Tolinc, Henricus Keijser, voornoemde Elizabeth en Gerardus van 

Aken enerzijds en voornoemde Henricus Keijser anderzijds, met zijn sloot; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Henricus, Johannes, Celija, 

Elizabeth en Katherina, nkv eerstgenoemde Elizabeth, deden afstand. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis Dravart cum tutore peciam terre dictam 

die Hoghe sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter 

hereditatem Ancelmi Tolinc (dg: ex uno et inter hereditatem he Ghoerl) 

Henrici Keijser (dg: ex uno et inter here) et dicte Elizabeth et (dg: 

Henrici de) Gerardi de Aken ex uno et inter hereditatem #dicti# Henrici 

Keijser ex alio (dg: ded) cum suo fossato prout ibidem sita est dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero filio Theoderici Tolinc ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XVIII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Quo facto Henricus 

Johannes (dg: ..) Celija Elizabeth Katherina (dg: lib) pueri naturales 

primodicte Elizabeth cum tutore super dicta pecia terre et jure ad opus 

dicti Walteri renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare etc. 

Testes Gerardus et Goeswinus datum secunda post Aghate. 

 

BP 1178 f 348r 07 ma 07-02-1390. 

Walterus Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Hals prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348r 08 ma 07-02-1390. 

Elizabeth dvw Henricus gnd van den Hoernic verkocht aan Godefridus van 

Zeelst een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die Henricus zvw 

voornoemde Henricus van den Hoernic beloofd had met Kerstmis, ter plaatse 

gnd Hoernic, te leveren aan zijn voornoemde zuster Elizabeth, gaande uit 

(1) 2 stukken land, in Herlaer, ter plaatse gnd Hoernic, (1a) 3 lopen rogge 

groot, tussen Johannes zv Truda enerzijds en Johannes van der Merendonc 

anderzijds, (1b) 2 lopen rogge groot, tussen Egidius van de Doorn enerzijds 

en Arnoldus van Haenwijc anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk heide, gnd dat 

Waudelaer, aldaar, tussen voornoemde Arnoldus van Haenwijc enerzijds en de 

akkers gnd die Haenwijkse Akkeren anderzijds. Met achterstallige termijnen. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti van den Hoernic cum tutore 

hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 

quam Henricus filius dicti quondam Henrici van den Hoernic promisit se 

daturum et soluturum dicte Elizabeth sue sorori hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et in loco infrascripto Hoernic vocato 

tradendam et deliberandam ex duabus peciis terre sitis in territorio de 

Herlaer in loco dicto Hoernic quarum una tria lopina siliginis annuatim 

in semine capiens inter hereditatem Johannis filii Trude ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Merendonc ex alio et altera duo lopina 

siliginis annuatim in semine capiens inter hereditatem Egidii de Spina ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex alio sunt site et ex 

quarta parte que spectabat ad dictam Elizabeth in pecia terre mericalis 

dicta dat Waudelaer sita ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi de 

Haenwijc ex uno et inter agros dictos die Haenwijcsche Ackeren ex alio 

prout in litteris vendidit Godefrido de Zeelst supportavit cum litteris 

et jure et cum arrestadiis sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

et promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 348r 09 ma 07-02-1390. 

Godescalcus Moelner en Robbertus van Neijnsel beloofden aan Amisius gnd 

Mijs van Amersfoert 61 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Godescalcus Moelner et Robbertus de Neijnsel promiserunt Amisio dicto 

Mijs de Amersfoert sexaginta unum Hollant gulden seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum !futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348r 10 ma 07-02-1390. 

Johannes van Haren snijder zvw Fijssia van Haren verkocht aan Alardus van 

Berlikem een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een hodstad in Hintham, tussen Petrus gnd Wever enerzijds en 

Leijta gnd Meijnnaerts anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg 

en met het andere eind aan Johannes van Kessel, reeds belast met een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, (2) een stuk land, gnd de Achterste Hof, in 

Hintham, tussen kv Enghelant enerzijds en Lambertus Scoenmaker anderzijds, 

dit stuk land reeds belast met cijnzen. 

 

Johannes de Haren sartor (dg: filius quondam Johannis) filius #quondam# 

Fijssie de Haren hereditarie vendidit Alardo de Berlikem hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex 

domistadio sito in Hijntham inter hereditatem Petri dicti Wever ex uno et 

inter hereditatem Leijte dicte Meijnnaerts ex alio tendente cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo ad hereditatem Johannis de Kessel (dg: 

ut dicebat) atque ex (dg: orto dicti venditoris sito in d) pecia terre 

dicta den Eftersten Hof dicti venditoris sita in loco predicto inter 

hereditatem liberorum !de Enghelant ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Scoenmaker ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis ex 

dicto domistadio et censibus ex dicta pecia terre de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. 

 

BP 1178 f 348r 11 ±ma 07-02-1390. 

Johannes gnd Vleminc bontwerker droeg over aan Henricus Keijot 7 oude 

schilden, 44 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 oude schild gerekend, en 

15 plakmeeuwen geld van Holland, aan hem beloofd door Elijas gnd van Zelem 

{niet afgewerkt contract: geen testes, noch datum35}. 

 

Johannes dictus Vleminc pellifex septem aureos denarios antiquos 

communiter aude scilt vocatos scilicet quadraginta quatuor #denarios# 

placmeuwen vocatis monete Hollandie pro quolibet dictorum aur[iorum] 

denariorum antiquorum aude scilde vocatorum computato atque quindecim 

denarios communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie promissos sibi ab 

Elija dicto de Zelem prout in litteris supportavit Henrico Keijot cum 

litteris et jure. 

 

1178 mf10 C 03 f. 348v. 

 Quarta post Aghate: woensdag 09-02-1390. 

 in festo Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 anno nonagesimo in die Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 

BP 1178 f 348v 01 wo 09-02-1390. 

Willelmus van der Heijden zvw Godefridus gnd Meus soen verkocht aan 

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

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 zesterzaad roggeland, in 

Nuenen, ter plaatse gnd te Boert, tussen Henricus van Gheswinckel enerzijds 

                         
35 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 699r 06 vr 13-06-1393. 
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en Petrus Andries soen anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, in Nuenen, ter 

plaatse gnd te Boert, ter plaatse gnd op die Hakart, tussen Henricus 

Andries soen enerzijds en Margareta van den Duppen anderzijds, (3) 1 

zesterzaad roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd te Boert, ter plaatse gnd 

Zoeterbeke, voor de dijk aldaar, tussen Henricus Boen en zijn kinderen 

enerzijds en Henricus Boertkens soen anderzijds, reeds belast met (dg: 2 

penningen gemeen) 1 obool. 

 

Willelmus van der Heijden filius quondam Godefridi dicti Meus soen 

hereditarie vendidit Henrico van den Doren hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex una 

sextariata terre siliginee sita in parochia de Nuenen ad locum dictum te 

Boert inter hereditatem Henrici de Gheswinckel ex uno et inter 

hereditatem Petri Andries soen ex alio item #ex# una lopinata terre 

siliginee sita in dictis parochia et loco ad locum dictum op die Hakart 

inter hereditatem (dg: dicti) Henrici Andries soen ex uno et inter 

hereditatem Margarete van den (dg: Duppen) Duppen ex alio item ex una 

sextariata terre siliginee sita in parochia et loco predictis ad locum 

dictum Zoeterbeke ante aggerem ibidem inter hereditatem Henrici Boen et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici Boe[r]tkens soen ex 

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

et obligationem aliam deponere exceptis (dg: II denariis communis) #uno 

obulo# annuatim exinde solvendo et suficientem facere. Testes Goeswinus 

et Jordanus datum quarta post Aghate. 

 

BP 1178 f 348v 02 wo 09-02-1390. 

Arnoldus Quappe zvw Nollekinus Quap beloofde aan Jacobus die Wael 19 

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

betalen. De brief aan hem overhandigen of aan Henricus Hoessche kramer. 

 

Arnoldus Quappe filius quondam Nollekini Quap promisit Jacobo die Wael 

XIX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Henrico 

Hoessche institori. 

 

BP 1178 f 348v 03 wo 09-02-1390. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verpachtte aan Petrus zvw 

Johannes Braecman een hoeve, gnd Risingen, in Sint-Oedenrode, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren over een jaar (zo 14-05-1391), per 

jaar voor 28 mud rogge, 6 mud gerst, 4 mud haver en 6 lopen raapzaad, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren. Petrus zal de hoeve in het 6e 

jaar te pachters recht bezitten. Petrus geeft elk jaar aan Theodericus een 

zeinde, 12 kapoenen en 5 steen vlas bereid tot de hekel. Twee brieven. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis mansum 

quendam dictum communiter Risingen situm in parochia de Rode sancte Ode 

cum cum attinentiis ut dicebat dedit ad annuum pactum Petro filio quondam 

Johannis Braecman ab eodem ad spacium quinque annorum a festo 

penthecostes proxime futuro ultra annum sine medio subsequentium 

possidendum pro annua paccione viginti octo modiorum siliginis sex 

modiorum ordei quatuor modiorum avene et sex lopinorum seminis raparum 

mensure de Rode danda dicto Theoderico a dicto Petro quolibet dictorum 

quinque annorum purificationis et pro primo a purificationis proxime 

ultra annum additis condicionibus que sequuntur primo videlicet quod 

dictus Petrus dictum mansum sexto anno scilicet anno dictos quinque annos 

sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Petrus dabit dicto 

Theoderico quolibet dictorum quinque annorum decentem curialitatem atque 

duodecim capones necnon quinque pondera lini dicta steen parata ad 

scalcrum (dg: item quod dictus Petrus quolibet dictorum quinque annorum 

suis expensis effodiet supra) ac mediantibus premissis promisit warandiam 
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et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

Spanct et Goess datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 348v 04 do 10-02-1390. 

De broers Willelmus, Johannes, Ghevardus en Theodericus van Bijlant, kvw hr 

Johannes van Eijndoven ridder, Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van 

Eijndoven en Arnoldus die Vere beloofden aan Henricus van Hoemen zvw 

Johannes en aan Erenbertus zv Johannes Erenbrechts, szvw Hubertus van 

Hellu, en aan Hadewigis dvw voornoemde Hubertus van Hellu een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, voor het eerst 

over een jaar (wo 22-02-1391), gaande uit alle goederen van voornoemde zes. 

 

Willelmus Johannes Ghevardus et Theodericus de Bijlant fratres liberi 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis Arnoldus de Eijndoven filius 

quondam Ghevardi de Eijndoven et Arnoldus die Vere promiserunt indivisi 

super omnia #habita et habenda# se et daturos et soluturos Henrico de 

Hoemen (dg: et Er) filio quondam Johannis et Erenberto filio Johannis 

Erenbrechts et (dg: Hadewig) generis quondam Huberti de Hellu Hadewigi 

filie eiusdem quondam Huberti de Hellu hereditarium censum XL librarum 

monete hereditarie in festo beati Petri ad cathedram et primo termino 

(dg: ultra annum) a Petri ad cathedram proxime futuro ultra annum de et 

ex omnibus et singulis bonis (dg: suis) dictorum sex quocumque 

consistentibus sive sitis habitis et habendis. Testes Goess et Jorden 

datum in festo Scolastice. 

 

BP 1178 f 348v 05 do 10-02-1390. 

De vier eersten beloofden de twee laatsten schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Vere. 

 

Quatuor primi promiserunt super habita et habenda duos ultimos indempnes 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo Vere. 

 

BP 1178 f 348v 06 do 10-02-1390. 

Johannes beloofde Ghevardus schadeloos te houden. 

 

Johannes promisit Ghevardum indempnem servare. 

 

BP 1178 f 348v 07 do 10-02-1390. 

Zij kunnen de cijns terugkopen gedurende vier jaar na Sint-Petrus-Stoel (di 

22-02-1390), met 400 pond cijnsgeld en met de cijns van het jaar van 

wederkoop. De wederkoop zal in Den Bosch zijn, in het wisselkantoor, in 

aanwezigheid van schepenen van Den Bosch. Elke keer moet tenminste 10 pond 

worden teruggekocht. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van den Kloot, Willelmus Coptiten en Johannes van Enode. 

 

A. 

Et poterint ipsi seu alter eorum redimere ad spacium quatuor annorum post 

festum Petri ad cathedram proxime futurum sine medio sequentium semper 

dictis quatuor durantibus cum CCCC libris monete #censualis# et cum pleno 

censu anni redempcionis et huiusmodi redempcio in Busco in cambio 

presentibus scabinis in Busco (dg: ut in f) et (dg: fiet) totum semel 

redimetur vel pluribus vicibus scilicet qualibet vice non minus quam X 

libre annuatim. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo et 

Willelmo Coptiten Johanne de Enode datum anno nonagesimo (dg: mens) in 

die Scolastice hora none. 

 

BP 1178 f 348v 08 do 10-02-1390. 

Voornoemde zes beloofden aan voornoemde Henricus van Hoemen, Erenbertus en 

Hadewigis dvw Hubertus van Hellu 100 pond geld met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390) te betalen. 
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Dicti sex promiserunt (dg: super o indivisi) super omnia dictis Henrico 

de Hoemen Erenberto (dg: ad opus eorum et ad opus) Hadewigis filie 

quondam Huberti de Hellu centum libras monete a pasca proxime futuro 

persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348v 09 do 10-02-1390. 

Johannes en Theodericus beloofden de vier anderen schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Vere. 

 

Johannes et Theodericus promiserunt alios 4 indempnes servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera Arnoldo Vere. 

 

BP 1178 f 348v 10 do 10-02-1390. 

Voornoemde Johannes beloofde Ghevardus schadeloos te houden. 

 

Item Johannes promisit Ghevardum indempnem servare. 

 

BP 1178 f 348v 11 do 10-02-1390. 

Hadewigis dvw Hubertus van Hellu, Henricus van Hoemen zv Johannes ev 

Mechtildis, en Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts soen ev Maria, dvw 

voornoemde Hubertus, droegen over aan Willelmus (¼) en Johannes (¾), kvw 

Johannes van Eijndoven ridder en wijlen vrouwe Mechtildis, alle goederen, 

die gekomen waren aan hen, voornoemde Mechtildis en Maria, voornoemde 

wijlen Hubertus en wijlen diens vrouw Agnes dvw Johannes van Enode alias 

gnd Papen soen, na overlijden van voornoemde Johannes Papen soen en diens 

vrouw vrouwe Mechtildis. Ze behielden (1) de beloften, heden aan hen 

gedaan, door voornoemde vier broers, Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus en 

Arnoldus Vere, (2) een kamp, eertijds van wijlen hr Willelmus van Kessel, 

gnd die Veelkamp?, 6 morgen groot, in Meerwijk, tussen Wolphardus van 

Giessen enerzijds en wijlen Reijnerus van Barleham anderzijds, (3) een kamp 

gnd die Hamkamp, 4 morgen groot, van voornoemde wijlen Johannes Papen soen, 

in Maren, tussen jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden enerzijds en Gerardus 

Balijart anderzijds, (4) 2 kampen van 10 morgen, in Maren, ter plaatse gnd 

Bemelen, (4a) tussen erfgoed gnd de Kromme Kamp, behorend aan voornoemde 

jkvr Jutta enerzijds en erfgoed van Heijlwigis Rutghers anderzijds, (4b) 

tussen voornoemd erfgoed van Heijlwigis Rutghers enerzijds en Henricus 

Veren Oden soen en zijn gezellen anderzijds, (5) b-erfcijnzen die 

voornoemde wijlen Johannes Papen beurde uit erfgoederen onder Oisterwijk en 

in Haaren bij Megen, (6) een b-erfcijns van 4 pond 19 schelling geld, die 

de Predikheren betalen uit erfgoederen, gelegen in Den Bosch, naast het 

klooster van voornoemde broeders. 

 

Hadewigis filia quondam Huberti de Hellu cum tutore et Henricus de Hoemen 

filius Johannis maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et Erenbertus 

filius Johannis dicti Erenbrechts soen maritus et tutor legitimus Marie 

sue uxoris filiarum dicti quondam Huberti (dg: a super omnibus et 

singulis #totam partem et omne jus eis) omnia et singula +# bona (dg: -is 

dictis) eis et dictis Mechtildi et Marie atque dictis quondam Huberto et 

Agneti eius quondam uxori filie quondam Johannis #de Enode alias dicti# 

dicti Papen soen #(dg: .......)# ac (dg: eorum alteri de mor) parentibus 

olim dictarum Hadewigis Mechtildis et Marie (dg: se) ac eorum alteri de 

morte quondam Johannis Papen soen predicti et domine quondam Mechtildis 

eius uxoris jure successionis hereditarie advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant et (dg: super toto jure ad opus) 

#supportaverunt# Willelmo #et# Johanni (dg: Ghevardi et Theoderici 

Bijlant) liberorum (dg: di) quondam Johannis de Eijndoven militis et 

dicte quondam domine Mechtildis #scilicet dicto Willelmo pro una quarta 

parte et dicto Johanni pro tribus quartis partibus# (dg: hereditarie 

renunciaverunt) promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere salvis tamen eis promissionibus eis 

hodierno die a dictis quatuor fratribus fratribus (dg: atque pro) et 
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Arnoldo de Eijndoven filio Ghevardi et Arnoldo Vere promissis. 

salvis eciam eis et reservatis (dg: XXI iugeribus ?terre dicti qondam que 

fuerant quondam domini Willelmi de Kessel militis scilicet) quodam campo 

#qui fuerat# quondam domini Willelmi de Kessel #dicto die V[?ee]lcamp sex 

iugera terre continente# sito in jurisdictione de Merewijc (dg: inter 

tende) inter hereditatem Wolphardi de Giessen ex uno et inter hereditatem 

quondam Reijneri de Barleham atque quodam campo dicto die Hamcamp 

#quatuor iugera terre continente dicti quondam Johannis Papen soen# (dg: 

dicti quondam domini Willelmi de Kessel) sito in parochia de Maren inter 

hereditatem domicelle Jutte filie quondam Bertoldi de Hoesden ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Balijart ex alio atque duobus campis X iugera 

terre continentibus sitis in parochia de Maren in loco dicto Bemelen 

quorum unus inter hereditatem (dg: dic) dictam den Crummen Camp (dg: ex) 

spectantem ad dictam domicellam Juttam ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis Rutghers ex alio et alter inter dictam hereditatem dicte 

Heijlwigis Rutghers ex uno et inter hereditatem Henrici Veren Oden soen 

et suorum sociorum ex alio in ea quantitate qua ibidem siti sunt atque 

(dg: hereditario censu) hereditariis censibus quos dictus quondam 

Johannes Papen #ex hereditatibus sitis# infra parochiam de (dg: Os) 

Oesterwijc et (dg: #et in parochia# de Haren solvendos #.......# habuit) 

et in parochia de Haren prope Megen habuit solvendos et hereditario censu 

quatuor librarum et XIX solidorum monete quem fratres predicatores 

solvere tenentur ex hereditatibus 

(dg: dicti quatuor fratres super dictis here campis ad opus dictorum 

Hadewigis Henrici de Hoemen et Erenberti renunciaverunt promittentes 

super omnia ratam servare et ob ex parte eorum deponere). 

sitis in Busco iuxta conventum (dg: eorum fratrum d) eorundem fratrum 

(dg: predic) predicatorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348v 12 do 10-02-1390. 

Voornoemde vier broers droegen hun deel in laatstgenoemde kampen en cijnzen 

over aan voornoemde Hadewigis, Henricus van Hoemen en Erenbertus. Ze zullen 

lasten afhandelen, van hun kant en van de kant van erfg vw Jacobus van 

Driel. 

 

Dicti quatuor fratres totam partem et omne jus eis competentes in 

#iam#dictis campis et censibus supportaverunt dictis Hadewigi Henrico de 

Hoemen et Erenberto supportaverunt promittentes #super habita et habenda# 

ratam servare (dg: obligationem ex parte eorum deponere) et obligationem 

et impeticionem ex parte eorum et heredum quondam Jacobi de Driel super 

premissis existentes et eventuras. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 348v 13 do 10-02-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Jacobus gnd van Driel ev 

jkvr Jutta”, en voornoemde broers Willelmus en Johannes beloofden, zo 

nodig, de brief aan voornoemde drie ter hand te stellen. 

 

Et fiet ....... vidimus de littera incipiente Jacobus dictus de Driel 

maritus et tutor ut asserebat domicelle Jutte et dicti Willelmus et 

Johannes fratres promiserunt dictis 3 (dg: indempnes servare) tradere ut 

in forma. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 C 04 f. 349. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1390. 

 

BP 1178 f 349r 01 vr 11-02-1390. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan zijn broer 

Willelmus (1) een b-erfcijns van 16 pond 50 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1a) 3 morgen, behorend aan Johannes van 

Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc, in Maren, ter plaatse gnd in Valkenbeemd, 

tussen Petrus van Os enerzijds en Henricus van Heijnxtstem anderzijds, (1b) 
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een hofstad van voornoemde Johannes van Kuijc, in Maren, naast de dijk, 

tussen een gemene steeg enerzijds en Otto Gobels soen anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die kvw Gobelinus van Gewanden met 

Sint-Martinus moeten betalen aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit een 

stuk land van wijlen voornoemde Gobelinus, in Maren, ter plaatse gnd in de 

Grote Wert. De brief overhandigen aan zijn broer Ghevardus. 

 

Johannes filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis hereditarium 

censum sedecim librarum et quinquaginta solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie Martini (dg: ..) ex tribus iugeribus 

terre spectantibus ad Johannem de Kuijc filium quondam Arnoldi de Kuijc 

sitis in parochia de Maren in loco dicto in Valkenbeemt inter hereditatem 

Petri de Os ex uno et inter hereditatem Henrici de Heijnxtstem ex alio 

(dg: atque hereditarium censum quatuor librarum dicte monete quem liberi 

quondam Gobekini de Ghewand) atque ex domistadio dicti Johannis de Kuijc 

sito in dicta parochia iuxta (dg: aggerem) aggerem inter communem stegam 

ex uno et inter hereditatem Ottonis Gobels soen ex alio atque 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem liberi quondam Gobelini 

de Gewanden primodicto Johanni solvere tenentur hereditarie Martini ex 

pecia terre dicti quondam Gobelini sita in parochia de Maren in loco 

dicto in den Groten Wert ut dicebat #(dg: supportavit Ghevardo suo 

fratri)# #hereditarie vendidit Willelmo suo fratri# promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem in dicto censu existentem deponere. 

Testes Steenwech et Jorden datum in crastino Scolastice. Detur Ghevardo 

suo fratri. 

 

BP 1178 f 349r 02 ±vr 11-02-1390. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) 

met 100 Hollandse gulden of de waarde. 

 

Et poterit redimere hinc et festum nativitatis Domini et a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum inclusive semper dicto 

spacio pendente cum centum Hollant gulden seu valorem. 

 

BP 1178 f 349r 03 ±vr 11-02-1390. 

Voornoemde Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven beloofde aan zijn broer 

Ghevardus, alle lasten af te handelen mbt (1) 3 morgen land van voornoemde 

Ghevardus, in Kessel, (1a) 1 morgen ter plaatse gnd op Wiken, tussen 

Gerardus van Hees enerzijds en Andreas Reijnkens soen anderzijds, (1b) de 

tweede morgen ter plaatse gnd Hangmede, tussen Willelmus Stinen soen 

enerzijds en Margareta van Kuijc anderzijds, (1c) de derde morgen ter 

plaatse gnd de Drielse Kamp, (2) een hofstad in Kessel, tussen erfgoed van 

de Armen aldaar enerzijds en Hadewigis Vlemincs anderzijds, (3) een stuk 

land gelegen aan het eind van voornoemde hofstad, tussen Willelmus Stinen 

soen enerzijds en Thomas Wouters soen anderzijds, te weten de lasten namens 

erfg vw Johannes van Enode alias gnd Papen soen en wijlen diens vrouw 

Mechtildis wegens schulden die voornoemde wijlen hr Johannes van Eijndoven 

en vrouwe Mechtildis verschuldigd waren aan wijlen Jacobus van Driel. 

 

Dictus Johannes filius quondam domini Johannis de Eijndoven promisit 

super habita et habenda (dg: q) Ghevardo suo fratri quod ipse Johannes 

primodictus omnem obligationem et impeticionem evenientes ac eventuras ad 

et supra (dg: supra) tria iugera terre dicti Ghevardi sita in parochia de 

Kessel quorum unum iuger terre ad locum dictum op Wiken inter hereditatem 

Gerardi de Hees ex uno et inter hereditatem Andree Reijnkens soen ex alio 

et secundum iuger ad locum dictum Hangmede inter hereditatem Willelmi 

Stinen soen ex uno et inter hereditatem Margarete de Kuijc ex alio te 

tercium iuger in loco dicto den Drielschen Camp (dg: ex uno et inter 

hereditatem) ut dicebat (dg: scilicet ex parte et nomine heredum quondam 

Johannis de Enode alias dicti Papen soen et domino quondam quo) et supra 

domistadium (dg: et peciam terre sitam in parochia de Kessel inter 
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hereditatem Willelmi Stinen soen ex uno et inter hereditatem Th) situm in 

parochia de Kessel inter hereditatem (dg: v) pauperum ibidem ex uno et 

inter hereditatem Hadewigis Vlemincs ex alio et supra peciam terre sitam 

ad finem dicti domistadii inter hereditatem Willelmi Stinen soen ex uno 

et inter hereditatem Thome Wouters soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat scilicet (dg: necnon here) ex parte et nomine 

heredum quondam Johannis de Enode alias dicti Papen soen et dicte quondam 

Mechtildis eius uxoris seu eorum (dg: ex parte) occacione quorumcumque 

debitorum que dictus quondam dominus Johannes de Eijndoven et domina 

Mechtildis quondam eius uxor seu eorum debebant (dg: Hubert) Jacobo 

quondam de Driel dicto Ghevardo deponent omnino. 

 

1178 mf10 C 05 f. 349v. 

 in festo Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 

BP 1178 f 349v 01 do 10-02-1390. 

Theodericus Jorijs beloofde aan Johannes Fransen soen 9 mud rogge en 9 mud 

gerst, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Theodericus Jorijs promisit Johanni (dg: filio Frans) Fransen soen novem 

modios siliginis et novem modios (dg: s) ordei mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes Goes et Jorden 

datum (dg: q) in die Scolastice. 

 

BP 1178 f 349v 02 do 10-02-1390. 

Marcelius Vilt zv Marcelius Vilt van Os verkocht aan Albertus zv Lambertus 

van der Hommelheze een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Oss, tussen Henricus zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3½ hont land, in 

Oss, ter plaatse gnd in het Broek, tussen een sloot gnd Hoijgrave enerzijds 

en een waterlaat anderzijds. 

 

Marcelius Vilt filius (dg: quondam Mar) Marcelii Vilt de Os hereditarie 

vendidit Alberto filio Lamberti van der Hommelheze hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto et (dg: pecia 

ter) hereditate sibi adiacente dicti venditoris sitis in parochia de Os 

inter hereditatem Henrici filii quondam Rodolphi Rover de Vladeracken ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio (dg: .) atque ex 

tribus et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto int 

Broec inter fossatum dictum Hoijgrave ex uno et inter aqueductum ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 03 do 10-02-1390. 

Godefridus van Langvelt verkocht aan jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt 

20 eiken, op goederen van wijlen zijn voornoemde broer Leonius van 

Langvelt, in Erp, en 1 eik, op de goederen van wijlen voornoemde Leonius, 

gnd te Hamveld, in Veghel, te zagen en te verwijderen wanneer ze wil. De 

koopsom is voldaan. 

 

Godefridus de Langvelt XX #quercinas arbores# koerboem stantes supra bona 

quondam Leonii de Langvelt sui fratris sita in parochia de (dg: Vechel) 

#Erpe# atque unam arborem (dg: d) quercinam dictam koerboem sitam supra 

bona dicti quondam Leonii (dg: sita in) dicta te Hamvelt sita in parochia 

de Vechel ut dicebat vendidit domicelle Mabelie relicte dicti quondam 

Leonii de Langvelt promittens (dg: super habita et habenda) warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dicta domicella Mabelia 

huiusmodi arbores #libere# secabit et amovebit quandocumque sibi 
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placuerit. Quo facto dictus Godefridus recognovit sibi de pretio 

emptionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 04 do 10-02-1390. 

Johannes Goeswijns soen van der Ameijden verkocht aan Johannes van Boert 

(1) 1 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd in de Mortel, tussen 

Henricus Arts soen van der Ameijden en kinderen gnd sHanen Kijnderen 

enerzijds en Willelmus bv Arnoldus zv Egidius Zeghers soen anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes in pacht uitgegeven door voornoemde Arnoldus zv 

Egidius Zeghers soen, te weten voor 1 oude groot grondcijns, een b-erfcijns 

van 20 schelling oude pecunia, en een b-erfpacht van 16½ lopen rogge, maat 

van Oirschot, aan voornoemde Arnoldus zv Egidius Zeghers soen te leveren, 

(2) een b-erfpacht van 16½ lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te 

leveren, welke pacht Arnoldus zv Egidius Zeghers soen uit voornoemde bunder 

beurde, en welke pacht eerstgenoemde Johannes verworven had van voornoemde 

Arnoldus zv Egidius Zeghers soen. Dit contract in 2 brieven. 

 

Notum. Et ponetur in 2 litteris. 

Johannes Goeswijns soen van der Ameijden unum bonarium prati situm in 

parochia de Oerscot in loco dicto in den Mortel inter hereditatem Henrici 

Arts soen (dg: et here) van der (dg: Eij) Ameijden et hereditatem 

liberorum dictorum sHanen Kijnderen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

fratris Arnoldi filii Egidii Zeghers soen ex alio datum ad pactum 

primodicto Johanni (dg: ad) a dicto Arnoldo (dg: Gielijs filio Ze) filio 

Egidii Zeghers soen ut dicebat scilicet pro uno grosso antiquo domino 

fundi et pro hereditario censu XX solidorum antique pecunie exinde 

sovendis et pro hereditaria paccione (dg: sep) sedecim et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot dicto Arnoldo filio Egidii Zeghers 

soen exinde solvenda ut dicebat (dg: vendidit) item hereditariam 

paccionem sedecim et dimidii lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis ex dicto bonario prati quam 

paccionem (dg: dictus primodictus Johannes erga) Arnoldus filius (dg: 

quond) Egidii Zeghers soen (dg: acquisiverat ut dicebat) ex dicto bonario 

habuit solvendam et quam primodictus Johannes erga dictum Arnoldum filium 

Egidii (dg: fi) Zeghers soen acquisiverat ut dicebat ut dicebat (dg: 

supportavit) vendidit Johanni de Boert promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere ex dicta paccione (dg: XL) XVI et 

dimidii lopinorum siliginis ex dicto bonario solvenda. Testes Scilder et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 05 do 10-02-1390. 

Wijnricus Screijnmaker droeg over aan Petrus van den Evenacker van Loen bij 

Eersel (1) de helft van een huis, tuin, schuur, met ondergronden, en van 

een beemd naast het huis gelegen, in Kercasterle, naast de gemene weg, (2) 

alle goederen van Johannes gnd Cuper zvw Martinus gnd Coman en diens vrouw 

Aleijdis, onder Kercasterle en Loen bij Eersel, aan hem overgedragen door 

Amelius gnd Bardwijc. 

 

Wijnricus Screijnmaker medietatem domus orti et horrei cum suis fundis ac 

prati dicte domui adiacentis sitorum in parochia de Kercasterle iuxta 

communem plateam atque omnia et singula bona Johannis dicti Cuper filii 

quondam Martini dicti Coman et Aleijdis eius uxoris quocumque locorum 

infra dictam parochiam de Kercasterle et infra parochiam de Loen prope 

Eersel consistentia sive sita supportata sibi ab Amelio dicto Bardwijc 

prout in litteris supportavit Petro van den Evenacker de Loen prope 

Eersel cum litteris et (dg: jure pro) aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 349v 06 do 10-02-1390. 

Henricus zvw Henricus gnd Bits soen van Ussen verkocht aan Arnoldus zv 

Alardus gnd Koetman 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd Langendonk, tussen 
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eerstgenoemde Henricus enerzijds en voornoemde Arnoldus zv Alardus Koetman 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Bits soen de Ussen duo hont terre 

sita in parochia de Os ad locum dictum Langendonc inter hereditatem (dg: 

di) primodicti Henrici ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii Alardi 

dicti Koetman ex alio vendidit dicto Arnoldo filio Alardi (dg: Coetman) 

Koetman promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et 

Goes datum (dg: supra) in (dg: f) die Scolastice. 

 

BP 1178 f 349v 07 do 10-02-1390. 

Henricus zv Henricus zvw Henricus Bits soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Henrici filii quondam Henrici Bits soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 08 do 10-02-1390. 

Johannes van Bruggen zvw Walterus van Bruggen beloofde aan Wellinus gnd 

Wellens soen van Acht een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Laarakker, en een 

aangelegen stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Johannes 

van Laerscot enerzijds en de Gemene Ruwe Beemden anderzijds. 

 

Johannes de Bruggen filius quondam Walteri de Bruggen promisit se daturum 

et soluturum Wellino (dg: f) dicto Wellens soen de Acht hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis ex quadam pecia terre dictam die Laeracker atque ex pecia 

prati sibi adiacente sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde 

inter hereditatem Johannis de Laerscot ex uno et inter prata dicta die 

Ghemeijn (dg: Den..) Ruwe Beemde ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 09 do 10-02-1390. 

Johannes Heijstman verkocht aan Henricus, zvw Henricus die Hantscoenmaker 

en diens laatste vrouw Elizabeth, een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk 

beemd gnd die Papenvoert, in Oirschot, tussen Theodericus des Bruijnnen 

enerzijds en Henricus zv Theodericus Neve anderzijds, (2) een zester 

roggeland, gnd die Hoeve, in Oirschot, naast de kerk, tussen voornoemde 

Theodericus des Bruijnnen enerzijds en Hadewigis dvw Henricus gnd Dircs 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Standart, in Oirschot, tussen Jacobus 

van Essche enerzijds en Godestodis dv Theodericus gnd Neve anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen, en voornoemd stuk beemd belast met een 

b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

Johannes Heijstman hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici die 

Hantscoenmaker (dg: de) ab eodem quondam Henrico et Elizabeth quondam 

eius ultima uxore pariter genito hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex (dg: prati) pecia prati dicta die Papenvoert sita in 

parochia de Oerscot inter hereditatem Theoderici des Bruijnnen ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii Theoderici Neve ex alio item ex una 

sextariata terre siliginee (dg: sita in dicta parochia ..) dicta die 

Hoeve sita in dicta parochia iuxta ecclesiam de Oerscot inter hereditatem 

#dicti# Theoderici des Bruijnnen ex uno et inter hereditatem Hadewigis 

filie quondam Henrici dicti Dircs ex alio item ex (dg: particula terre) 

pecia terre dicta die Standart sita (dg: ibidem) in dicta parochia inter 

hereditatem Jacobi de Essche ex uno et inter hereditatem Godestodis filie 

Theoderici dicti Neve ex alio (dg: item) ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi ex 

premissis et hereditaria paccione octo lopinorum siliginis dicte mensure 
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ex dicta pecia prati prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 349v 10 do 10-02-1390. 

Johannes die Decker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Decker prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 349v 11 do 10-02-1390. 

Paulus gnd Bits soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco Scoenmaker 

verklaarden alle achterstallige termijnen ontvangen te hebben, die Johannes 

van der Warden, Deijnkinus zvw Henricus Diebouts soen en Willelmus Jutten 

soen van Verscout verschuldigd waren, wegens erfpachten, die voornoemde 

Johannes en Willelmus moeten leveren aan voornoemde Paulus en Elizabeth. De 

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

 

Solvit. 

Paulus dictus Bits #soen# et Elizabeth filia quondam Franconis Scoenmaker 

sua uxor palam recognoverunt eis fore satisfactum ab omnibus arrestadiis 

que Johannes van der Warden #et Deijnkinus filius quondam Henrici 

Diebouts soen# et Willelmus Jutten soen de Verscout #(dg: et Denk)# 

debebant a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione 

hereditariarum paccionum quas dicti Johannes et Willelmus dictis Paulo et 

Elizabeth seu eorum alteri solvere tenentur annuatim ut dicebant. Testes 

Scilder et Jorden datum supra. Tradetur littera alteri eorum prius 

venienti. 

 

BP 1178 f 349v 12 do 10-02-1390. 

Rutgherus zvw Gerardus gnd Jutten soen ev Aleijdis dvw Seghardus zv 

Reijnerus van der Haseldonc gaf uit aan Henricus Coelborner de helft, die 

aan wijlen voornoemde Seghardus behoort, in een beemd, gnd die Ronde Beemd, 

in Cromvoirt, in Vught, ter plaatse gnd in die Strijpt, welke beemd wijlen 

voornoemde Seghardus en Arnoldus gnd van Boervoert in cijns verkregen 

hadden van Elizabeth gnd Brocken wv Henricus gnd Brocken, voor de 

hertogencijns en voor 42 schelling geld; de uitgifte geschiedde voor 

voornoemde cijnzen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus tot onderpand ¼ deel, dat aan hem behoort, in 

voornoemde beemd. 

 

Rutgherus filius quondam Gerardi dicti Jutten soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis #sue uxoris# (dg: Ze) filie quondam Seghardi filii 

Reijneri van der Haseldonc medietatem que ad dictum quondam Seghardum 

spectantem in uno prato dicto die Ronde Beemt sito in Crumvoert in 

parochia de Vucht in loco dicto in die Strijpt quod pratum dictus quondam 

Seghardus et Arnoldus dictus de Boervoert erga Elizabeth dictam Brocken 

relictam quondam Henrici dicti Brocken ad censum acquisiverat scilicet 

pro censu domini ducis exinde solvendo et pro (dg: here) XLII solidis 

monete prout in litteris dedit ad hereditariam paccionem Henrico 

Coelborner cum litteris et jure #pro dictis censibus dandis etc# pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco ex dicta medietate 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus unam quartam partem 

ad se spectantem in dicto prato ad pignus imposuit. 

 

1178 mf10 C 06 f. 350. 

 in die Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 

BP 1178 f 350r 01 do 10-02-1390. 

De broers Gerongius en Nijcholaus, kv Willelmus de Tepper, verkochten aan 
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Rutgherus zvw Johannes Buerincs de helft in een stuk land, gnd dat 

Appelteren, in Schijndel, naast de plaats gnd die Hardbeemde, naast Petrus 

Willems soen, belast met de onraad. 

 

(dg: Rutgherus filius quondam Johannis dicti Buerincs) #Gerongius et 

Nijcholaus fratres liberi (dg: quond) Willelmi de Tepper# medietatem ad 

se spectantem in pecia terre (dg: dictam dat Gheloect) #dictam dat 

Appelteren# sita in parochia de Scijnle (dg: in loco dicto in Eer) iuxta 

locum dictum die Hardbeemde iuxta hereditatem Petri Willems soen ut 

dicebant vendiderunt Rutghero filio quondam Johannis (dg: Bu) Buerincs 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis onraet exinde 

solvendis. Testes Scilder et Goes datum in die Scolastice. 

 

BP 1178 f 350r 02 do 10-02-1390. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan zijn 

voornoemde vader Gerardus alle erfgoederen van wijlen zijn grootmoeder 

Elizabeth van Zonne, in Berlicum, zoals wijlen voornoemde Elizabeth daarin 

was overleden, en die aan voornoemde Henricus gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Elizabeth. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel omnes 

hereditates quondam Elizabeth de Zonne #sue avie# sitas in parochia de 

Berlikem prout dicta quondam Elizabeth #in# eisdem hereditatibus decessit 

et quas dictus Henricus sibi de morte dicte quondam Elizabeth successione 

advolutas esse dicebat vendidit dicto Gerardo suo patri promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 03 do 10-02-1390. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan zijn voornoemde zoon Henricus 40 Gelderse 

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

 

Dictus Gerardus promisit dicto Henrico suo filio XL Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 04 do 10-02-1390. 

Johannes Danen soen en zijn zoon Johannes verkochten aan Andreas Weijhaze, 

tbv hem en zijn vrouw Cristina dvw Theodericus gnd Coman Dirc, een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Bartholomeus 

gnd Meus zv Henricus Rusen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch anderzijds, reeds belast met 7 lopen rogge. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Johannes Danen soen et Johannes eius filius legitime vendiderunt Andree 

Weijhaze ad opus sui et ad opus Cristine sue uxoris (dg: vitalem p) filie 

quondam Theoderici dicti Coman Dirc vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Andree et Cristine et non ultra purificationis (dg: et in Busco tra) ex 

pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus filii Henrici Rusen ex uno et inter 

hereditatem mense sancti spiritus de Busco ex alio promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis septem 

lopinis siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 05 do 10-02-1390. 

(dg: Andr). 

 

BP 1178 f 350r 06 do 10-02-1390. 

Arnoldus Andries soen verkocht aan Willelmus van Loen de helft in 4 hont 

land, in Nuland, ter plaatse gnd Kepkens Donk, tussen Pontennier Kepkens 
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enerzijds en voornoemde Willelmus van Loen anderzijds, belast met zegedijk 

en waterlaten. 

 

Arnoldus Andries soen medietatem ad se spectantem in quatuor hont terre 

sitis in parochia de Nuwelant ad locum dictum Kepkens (dg: Donc) Donc 

inter hereditatem Pontennier Kepkens ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Loen ex alio ut dicebat vendidit dicto Willelmo de Loen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis !zeggedijc et aqueductibus ad 

dictam medietatem spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 07 do 10-02-1390. 

Boijdekinus gnd Hoeft droeg over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe een 

b-erfpacht van 40 schelling geld, die Leonius zvw Godefridus van Erpe 

beloofd had aan voornoemde Boijdekinus, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit ongeveer 2 bunder beemd, in Veghel, beiderzijds tussen 

voornoemde Leonius. 

 

Boijdekinus dictus Hoeft hereditarium! quadraginta solidorum monete quem 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe promisit se daturum et soluturum 

Boijdekino predicto hereditarie Remigii ex duobus bonariis prati vel 

circiter sitis in parochia de Vechel inter hereditatem dicti Leonii ex 

utroque latere coadiacentem prout in litteris supportavit Johanni filio 

quondam Godefridi de Erpe cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1178 f 350r 08 do 10-02-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder verpachtte aan Pijramus gnd Moers zvw 

Heijmannus van den Rode Acker (1) de goederen gnd ten Koudenberg, in Oerle, 

(2) 2 bunder beemd, gelegen naast de huizinge van voornoemde Theodericus, 

in Rixtel, voor de duur van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 22-

05-1390), per jaar voor 10 mud 8 lopen rogge en 6 mud 4 lopen gerst, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Rixtel in het woonhuis van voornoemde hr 

Theodericus te leveren. Pijramus zal aan hr Theodericus 12 ellen linnen en 

1 zak 1 lopen raapzaad geven. Pijramus zal voor hr Theodericus op het 

erfgoed gnd Pedel 10 vrachten turf uitsteken, droegen en afleveren in 

Rixtel in de huizinge van hr Theodericus. Pijramus zal voor hr Theodericus 

elk jaar hooi van 1 bunder hooien, drogen en in de huizinge van hr 

Theodericus afleveren. Pijramus zal gedurende de 5 jaar voor hr Theodericus 

dienen zoals de hoevenaars van hr Theodericus dat doen. Pijramus zal de 

gebouwen van voornoemde goederen te pachters recht onderhouden. Alle 

beesten en varend goed op de goederen zullen voor de helft van hr 

Theodericus zijn en voor de andere helft van Pijramus. Pijramus zal aan hr 

Theodericus voor voornoemde 2 bunder beemd elk jaar, met Sint-Remigius, 4 

Hollandse gulden of de waarde geven. 

 

Dominus Theodericus Rover miles bona sua dicta ten Caudenberch sita in 

parochia de Oerle cum suis attinentiis #atque duo bonaria prati sita 

iuxta habitationem dicti Theoderici in Rijxstel# dedit ad annum pactum 

Pijramo dicto Moers filio quondam (dg: Henrici) Heijmanni van den Rode 

Acker ab eodem ad spacium quinque annorum post festum penthecostes 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quinque annorum (dg: de) pro (dg: de sedecim mo) decem modiis et octo 

lopinis siliginis et (dg: octo) sex modiis et quatuor lopinis ordei 

mensure de Helmont dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque 

annorum purificationis et in Rijxstel (dg: supra dom) in domo 

habitationis dicti domini Theoderici tradendis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Pijramus dabit dicto domino Theoderico XII ulnas 

linei panni et unum (dg: saccum) saccum et unum lopinum (dg: siliginis) 

seminis raparum item dictus Pijramus effodiet dicto domino Theoderico 

supra hereditatem dictam Pedel X plaustra cespitum et ea desiccabit et 
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deliberabit huiusmodi in Rijxstel (dg: supra) in habitatione dicti domini 

Theoderici item quod Pijramus (dg: mett) mete dicto domino Theoderico 

(dg: fen) quolibet dictorum quinque annorum fenum unius bonarii et 

huiusmodi fenum desiccabit et in dicta habitatione domini Theoderici 

deliberabit item quod dictus Pijramus serviet dicto domino Theoderico 

dicto (dg: spacium) pendente sicut cetero coloni dicti domini Theoderici 

et quod ipse Pijramus (dg: dicta bona cum suis) edificia dictorum bonorum 

ad jus coloni item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra 

dicta bona cum suis attinentiis dictis quinque durantibus erunt mediatim 

dicti domini Theoderici et mediatim dicti Pijrami item quod dictus 

Pijramus dabit dicto domino Theoderico pro dictis duobus bonariis prati 

anno quolibet dictorum quinque annorum quatuor Hollant gulden #seu 

valorem# in festo Remigii et secundum istas condiciones promisit 

warandiam pro premissis et aliam obligationem dictis quinque annis 

durantibus et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 09 do 10-02-1390. 

(dg: Jacobus zvw Franco van Baest). 

 

(dg: Jacobus filius quondam Franconis de Baest). 

 

BP 1178 f 350r 10 do 10-02-1390. 

Jacobus zvw Franco de Baest gaf uit aan Everardus zv Henricus die Lange een 

hoeve, gnd Brakenvenne, in Middelbeers, zoals voornoemde Everardus deze 

hoeve als hoevenaar bezit en bezeten heeft; de uitgifte geschiedde voor (1) 

de grondcijns, (2) een n-erfpacht van 13 mud rogge, maat van Beers, met 

Lichtmis op de hoeve te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Everardus tot onderpand een b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Beers, 

die de broers Godefridus en Johannes, kvw Ghibo van Peelt, aan voornoemde 

Everardus leveren, gaande uit een akker in Middelbeers, tussen Ghibo van 

Hapart enerzijds en Godefridus van Peelt anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Franconis de Baest quendam mansum dictum 

Brakenvenne situm in parochia de Middelberze cum suis attinentiis 

universis quocumque consistentibus sive sitis prout (dg: huiusmodi) 

Everardus filius Henrici die Lange dictum mansum cum suis attinentiis ad 

presens possidet tamquam colonus et pro temporibus preteritis consueverat 

possidere ut dicebat dedit ad (dg: ?pa) hereditariam paccionem dicto 

Everardo ab eodem hereditarie possidendum (dg: h) anno quolibet pro censu 

domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

(dg: ter) tredecim modiorum siliginis mensure de Busco de Berze 

#predicta# danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra mansum 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Everardus hereditariam paccionem quatuor et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure quam (dg: dictus Everardus solvendam habet 

hereditarie ex) Godefridus et Johannes fratres liberi quondam Ghibonis de 

Peelt dicto Everardo solvere tenentur hereditarie ex quodam agro sito in 

dicta parochia inter hereditatem Ghibonis de Hapart ex uno et inter 

Godefridi de Peelt ex alio ut dicebat ad pignus imposuit promisit super 

omnia dictam dictam paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis 

warandire. Testes (dg: datum supra) Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 11 do 10-02-1390. 

Johannes gnd Aechten Man beloofde aan Johannes zv Goeswinus gnd Kattelaer 6 

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

betalen. 

 

Johannes (dg: dictus) dictus Aechten Man promisit Johanni (dg: -s) filio 

Goeswini dicti Kattelaer sex Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 
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Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350r 12 do 10-02-1390. 

Jacobus Bulle zvw Willelmus gnd Bulle en zijn vrouw Hadewigis dvw 

Ghisbertus van Loen droegen over aan Henricus Backe zvw voornoemde 

Ghisbertus van Loen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Loon, uit een 

b-erfpacht van 4½ mud rogge, welke pacht van 4½ mud voornoemde Henricus 

Backe beloofd had aan voornoemde Hadewigis, met Lichtmis in Loon te 

leveren, gaande uit (1) alle erfelijke goederen, die aan voornoemde 

Hadewigis gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Ghisbertus, 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar moeder Hilla, 

gelegen over Oisterwijk, Tilburg en Loon, uitgezonderd ½ bunder erfgoed gnd 

moer van voornoemde wijlen Ghisbertus, gelegen in Loon, ter plaatse gnd 

Zeijcbos, (2) het deel, dat aan voornoemde Hadewigis behoort in de cijnzen 

die Elizabeth Britters en kv Aleijdis gnd Sna.... aan voornoemde wijlen 

Ghisbertus betaalden. 

 

Jacobus Bulle filius quondam Willelmi dicti Bulle maritus legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Ghisberti de Loen et dicta Hadewigis 

cum eodem tamquam cum tutore hereditariam paccionem hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Loen de hereditaria paccione 

quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

quatuor et dimidii modiorum siliginis Henricus (dg: Bac f) Backe filius 

dicti quondam Ghisberti de Loen promisit se daturum et soluturum dicte 

Hadewigi hereditarie purificationis et in parochia de Loen (?dg: [in] 

domo dicti Godefridi) tradendam ex omnibus et singulis bonis hereditariis 

dicte Hadewigi de morte (dg: q) dicti quondam Ghisberti sui patris 

successioe advolutis et post mortem Hille matris dicte Hadewigis 

successione advolvendis quocumque locorum infra parochias de Oesterwijc 

de Tilborch [et] de Loen sitis excepto tamen dimidio bonario hereditatis 

dicte moer dicti quondam Ghisberti sito in parochia de Loen in loco dicto 

(dg: Zeijc) Zeijcbossche atque de ex parte et omne jure dicte Hadewigi 

competentibus in censibus quos Elizabeth Britters et liberi Aleijdis 

dicte Sna.... dicto quondam Ghisberto solvendos consueverunt prout in 

litteris supportaverunt dicto Henrico Backe promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Scilder et Goess datum 

supra. 

 

1178 mf10 C 07 f. 350v. 

 in die Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 

BP 1178 f 350v 01 do 10-02-1390. 

Willelmus van den Arennest maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus gnd Bruijn zvw Godefridus gnd Bruijn 

met zijn goederen. 

 

Willelmus van den Arennest omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: 

ab) per Henricum dictum Bruijn filium quondam Godefridi dicti Bruijn cum 

suis bonis calumpniavit. Testes Scilder et Goess datum in die Scolastice. 

 

BP 1178 f 350v 02 do 10-02-1390. 

Willelmus Knijf verkocht aan Theodericus van den Hoevel zv Cristianus een 

n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd die Assmit, tussen 

Gheerlacus Tielen soen enerzijds en Denkinus Claes soen anderzijds, (2) 7½ 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd op die Hostaden, tussen Theodericus 

Lemmens soen enerzijds en Gerardus van Ghelre anderzijds, deze 7½ hont 

reeds belast met een b-erfcijns van 1 oude schild. 

 

Willelmus (dg: Kij) Knijf hereditarie vendidit Theoderico van den Hoevel 

filio Cristiani hereditarium censum unius et dimidii aude scilde (dg: et) 
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seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in jurisdictione de Empel in loco dicto (dg: 

Heijn) die Assmit inter hereditatem Gheerlaci Tielen soen ex uno et inter 

hereditatem Denkini Claes soen ex alio item ex (dg: septem) septem et 

dimidio hont terre sitis in dicta jurisdictione ad locum op die Hostaden 

inter hereditatem Theoderici Lemmens soen ex uno et inter Gerardi de 

Ghelre ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu (dg: dimi) unius aude scilt ex 

#dictis# septem et dimidio hont terre prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 03 do 10-02-1390. 

Johannes Gruijter van Os verhuurde aan Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts 

soen 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Nieuweland, tussen 

erfgoed van het gasthuis van Hees enerzijds en wijlen Johannes Plaetmaker 

anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande heden, belast met sloten 

en waterlaten, waarvoor Reijmboldus zal zorgen. Andere lasten zal Johannes 

Gruijter op zich nemen. 

 

Johannes Gruijter de Os (dg: q) duo iugera terre sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto op Nuwelant inter hereditatem hospitalis de Hees 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Plaetmaker ex alio locavit 

Reijmboldo filio quondam Johannis Reijmbouts soen ab eodem ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: et) 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis et 

aqueductibus ad hoc spectantibus que dictus Reijmboldus observabit dictis 

quatuor annis durantibus videlicet alia onera dictus Johannes Gruijter 

observabit. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 04 do 10-02-1390. 

Henricus gnd Baudekens soen van Kessel wonend in Oss beloofde aan Arnoldus 

gnd Groet Art 12½ Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

03-04-1390) te betalen. 

 

Henricus dictus Baudekens soen de Kessel commorans in Os promisit Arnoldo 

dicto Groet Art XII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 05 do 10-02-1390. 

Voornoemde Henricus Baudekens soen beloofde aan voornoemde Arnoldus Groet 

Art dat hij voortaan zal betalen (1) een b-erfcijns van 2 schelling 3 obool 

gemeen paijment, die voornoemde Arnoldus jaarlijks moet betalen aan de kerk 

van Oss, gaande uit goederen van wijlen Johannes van Hijnen, in Oss, (2) 

een b-erfcijns van 19 penning, die wijlen Nijcholaus Andries soen aan de 

propositus van Merssen in Lithoijen betaalde en die voornoemde Arnoldus nu 

moet betalen. 

 

Dictus Henricus Baudekens soen (dg: s) promisit super omnia dicto Arnoldo 

Groet Art quod ipse hereditarium censum duorum solidorum #et trium 

obolorum# communis pagamenti quem dictus Arnoldus solvere tenetur 

annuatim ecclesie de Os ex (dg: hereditatibus) bonis quondam Johannis de 

(dg: Lij) Hijnen sitis in parochia de Os atque hereditarium censum decem 

et novem denariorum quem (dg: di) Nijcholaus quondam Andries soen (dg: 

ecclesie de Lijttoijen abbati) #proposito# de Merssen in (dg: Loij) 

Lijttoijen solvere consuevit et quem dictus Arnoldus nunc solvere tenetur 

(dg: ex) in tali scilicet moneta in quali huiusmodi XIX denarii de jure 

sunt solvendi sic quod dicto Arnoldo et suis hereditatibus dampna exinde 

non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 06 do 10-02-1390. 

Arnoldus Groet Art droeg over aan voornoemde Henricus gnd Baudekens soen 
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van Kessel van Os (1) 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Twaalf 

Morgen, aan weerszijden van erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (2) alle 

erfgoederen, die voornoemde Arnoldus Groet heeft liggen ter plaatse gnd die 

Twaalf Morgen. 

 

Arnoldus Groet Art quatuor hont terre sita in parochia de Os ad locum 

dictum die Twelf Mergen (dg: inter hereditatem) #ab utroque latere 

hereditatis# mense sancti spiritus in Busco (dg: supportavit Henrico 

Baudek) atque (dg: omnia) omnes hereditates quas dictus Arnoldus Groet in 

loco dicto die Twelf Mergen vocato (dg: solven) #sitas# habet ut dicebat 

supportavit #dicto# Henrico dicto Baudekens soen (dg: promittens) de 

Kessel de Os promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 350v 07 do 10-02-1390. 

Belija wv Johannes van der Merendonc en haar zoon Denkinus verkochten aan 

Arnoldus van den Steen een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus Berniers soen van den Yvenlaer aan voornoemde Johannes van der 

Merendonc beloofd36 had, met Lichtmis te leveren, gaande uit37 (1) een beemd 

in Berlicum, tussen erfgoed behorend aan de goederen gnd te Overbeek 

enerzijds en die Koeleidse Steeg anderzijds, (2) de helft van 1 bunder 

beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Koeleide, tussen Johannes van Berlikem 

en diens broer Arnoldus enerzijds en wijlen Petrus Sperniers anderzijds, 

(3) de helft van 1 bunder beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, tussen Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en 

Lambertus Keelbreker anderzijds, (4) een hofstad in Berlicum, tussen 

erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Belija relicta quondam Johannis van der Merendonc (dg: ..) cum tutore et 

Denkinus eius filius hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Henricus Berniers soen van den Yvenlaer promisit se 

daturum et soluturum dicto quondam Johanni van der Merendonc hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis primo 

videlicet ex quodam (dg: prati) campo sito in parochia de Berlikem inter 

hereditatem spectantem ad bona dicta te Overbeke ex uno et inter (dg: he) 

stegam dictam die Coeleijdsche Stege ex alio item ex medietate unius 

bonarii prati siti in dicta parochia in loco dicto Coeleijde inter 

hereditatem Johannis de Berlikem et (dg: Ad) Arnoldi sui fratris ex uno 

et inter hereditatem (dg: P) quondam Petri Sperniers ex alio atque ex 

medietate dimidii bonarii prati siti infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum Dungen inter hereditatem Nijcholai filii (dg: H) quondam 

Hermanni Scuijwinc ex uno et inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex 

alio necnon ex domistadio sito in parochia de Berikem inter hereditatem 

conventus de Berna ex uno et inter communem plateam ex alio prout in 

litteris vendiderunt Arnoldo van den Steen supportaverunt (dg: cum 

litteris) cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 08 do 10-02-1390. 

Arnoldus Bolle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bolle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 09 do 10-02-1390. 

Voornoemde koper Arnoldus van den Steen beloofde aan voornoemde Denkinus 

zvw Johannes van der Merendonc 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

                         
36 Zie ← BP 1176 f 196v 09 vr 02-08-1381, uitgifte van de onderpanden voor 

de erfpacht. 
37 Zie → BP 1179 p 677r 09 vr 25-04-1393, overdracht van de onderpanden. 
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aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Denkino filio quondam Johannis van der 

Merendonc L Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 10 do 10-02-1390. 

Johannes Claes soen van Orthen beloofde aan Danijel Roesmont, gedurende 3 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 2 oude schilden en 2 

gulden pieter of de waarde te betalen. 

 

Johannes Claes soen de Orthen promisit (dg: Danijel Roesmont) #super 

omnia# se daturum et soluturum Danijeli Roesmont ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: a) 

trium annorum duo aude scilde et duos gulden peter seu valorem Martini et 

primo termino Martini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 11 do 10-02-1390. 

Arnoldus Didden soen beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Weert enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Werre 

anderzijds. 

 

Arnoldus Didden soen (dg: hereditarie vendidit) #promisit se daturum et 

soluturum# Godefrido filio quondam (dg: Ard) Andree de Berlikem 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Weert ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti (dg: W) Werre ex alio (dg: promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 12 do 10-02-1390. 

Steeskinus van Sichen en zijn vrouw Batha dvw Jacobus die Lepper gaven uit 

aan Johannes gnd van Cranenborch nzv Henricus Moelner van Herlaer de helft 

in een huis en erf van wijlen Egidius gnd Witskelen, in Den Bosch, in de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van Johannes van Uden voller enerzijds en 

erfgoed van Godefridus die Visscher anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld en thans 

voor (3) een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Steeskinus de Sichen maritus et tutor Bathe sue uxoris filie quondam 

Jacobi (dg: die L) die Lepper et dicta Batha cum eodem tamquam cum tutore 

medietatem ad se spectantem in domo et area quondam Egidii dicti 

Witskelen sita in Busco in vico dicto (dg: P) Boertsche Straet inter 

hereditatem Johannis de Uden (dg: fill) fullonis ex uno et inter 

hereditatem Godefridi die Visscher ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium censum Johanni dicto (dg: Craenke) de Cranenborch filio 

naturali (dg: quondam) Henrici Moelner de Herlaer ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

monete ex dicta medietate solvendis dandis etc et pro hereditario censu 

trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex dicta medietate promittentes warandiam pro premissis 

et aiam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 13 do 10-02-1390. 

Johannes zv Godefridus Claes soen van Beke bij Aarle gaf uit aan 

Theodericus zvw Arnoldus zv Henricus gnd Baelmans soen (1) een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aan de Heuvel, 

tussen een dijk behorend aan Theodericus Luwe enerzijds en Henricus van der 
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Lijnden anderzijds, (2) een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

die Laerdonk, tussen Theodericus Luwe en Godefridus van Dommellen enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan de 

grondheer, Lucas Meus soen en de kerk van Beek bij Aarle, 1 lopen rogge aan 

de investiet van Beek bij Aarle, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

Johannes filius Godefridi Claes soen de (dg: ..) Beke prope Arle domum et 

ortum et hereditatem sibi (dg: ad) adiacentem sitos in parochia de Beke 

prope Arle ad locum dictum aen den Hoevel inter (dg: hereditatem) aggerem 

spectantem ad Theodericum Luwe ex uno et inter hereditatem Henrici van 

der Lijnden ex alio atque (dg: ex) peciam prati sitam in dicta parochia 

in loco dicto die Laerdonc inter hereditatem Theoderici Luwe et Godefridi 

de Dommellen ex uno et inter communitatem ibidem ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: Andr) Theoderico filio quondam Arnoldi filii 

Henrici dicti Baelmans soen ab eodem hereditarie possidendos (dg: ...) 

pro censibus domini fundi et Luce Meus soen (dg: exinde solvendis) et 

ecclesie de Beke predicta et pro una lopina siliginis investito de Beke 

predicta exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: 

.) duorum modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in dicta domo tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes (dg: Sc) datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 14 do 10-02-1390. 

Arnoldus zv Arnoldus zvw Henricus Baelmans soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi filii quondam (dg: Herma) Henrici Baelmans soen 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 350v 15 do 10-02-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes 30 Hollandse gulden 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), en 30 Hollandse 

gulden of de waarde en 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

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

 

Dictus Theodericus promisit dicto Johanni XXX Hollant gulden seu valorem 

ad penthecostes proxime futurum et XXX Hollant gulden seu valorem et unum 

modium siliginis mensure de Helmont ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 C 08 f. 351. 

 in die Scolastice: donderdag 10-02-1390. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1390. 

 

BP 1178 f 351r 01 do 10-02-1390. 

Arnoldus zvw Alardus van den Putte verkocht aan Wijnricus Screijnmaker, tbv 

hem en hr Henricus Buc priester, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Berlicum en Rosmalen, ter plaatse gnd aan die Oude Molen, beiderzijds 

tussen hr Henricus Buc, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns 

van 17 schelling gemeen paijment aan de priesters van Sint-Jan in Den 

Bosch. 

 

Arnoldus filius quondam Alardi van den (dg: L) Putte hereditarie vendidit 

Wijnrico Screijnmaker ad opus sui et ad opus domini Henrici Buc presbitri 

hereditariam paccionem dimidii [mo]dii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parochiis de Berlikem et de Roesmalen ad locum dictum aen die 

Aude Molen inter hereditates domini Henrici Buc ex utroque latere 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

96 

coadiacentes promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et hereditario censu 

XVII solidorum communis pagamenti presbitris ecclesie sancti Johannis in 

Busco exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Goess 

datum in die Scolastice. 

 

BP 1178 f 351r 02 do 10-02-1390. 

Petrus Becker zvw Petrus Becker en Wautgherus zvw Johannes gnd Daems soen 

ev Berta dvw voornoemde Petrus verkochten aan Arnoldus Doerman een 

b-erfcijns van 15 schelling geld, die Walterus Doerman hen met Kerstmis 

betaalt, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Wellinus Werners enerzijds en erfgoed van Hubertus 

Steenwech anderzijds. 

 

Solvit II grossos. 

Petrus Becker filius quondam Petri Becker et Wautgherus filius quondam 

Johannis dicti Daems soen maritus et tutor legitimus Berte sue uxoris 

filie dicti quondam Petri hereditarium censum XV solidorum monete quem 

Walterus Doerman (dg: dictis) eis solvere tenetur hereditarie nativitatis 

Domini ex hereditate sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Wellini Werners ex uno et inter hereditatem Huberti Steenwech ex 

alio hereditarie vendiderunt Arnoldo Doerman pomittentes warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 03 do 10-02-1390. 

Godefridus van Buttel droeg over aan zijn broer Henricus van Buttel een 

erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Gerardus Koeter enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Vette anderzijds, aan 

hem verkocht door Theodericus smid van Turingen. 

 

Godefridus de Buttel quandam hereditatem sitam in Busco ultra pontem 

bladi inter hereditatem Gerardi Koeter ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Vette ex alio venditam sibi a Theoderico (dg: de) fabro de Turingen 

prout in litteris cum edificiis in hac consistentibus ut dicebat 

supportavit Henrico de Buttel suo fratri cum litteris et aliis et jure 

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

Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 04 do 10-02-1390. 

(dg: Albertus zvw Walterus van Kessel: 5 stukken land, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Westerakker, waarvan een tussen). 

 

(dg: Albertus filius quondam Walteri de Kessel quinque pecias terre sitas 

in parochia de Berlikem in loco dicto Westeracker quarum una inter he). 

 

BP 1178 f 351r 05 do 10-02-1390. 

(dg: Wellen). 

 

BP 1178 f 351r 06 do 10-02-1390. 

Wellinus gnd Wellens soen van Acht verkocht aan Petrus die Weder van 

Eijndoven de helft van 7 bunder erfgoed van wijlen Bartholomeus zv 

Theodericus, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Willelmus van den 

Velde enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds, welke 7 bunder 

voornoemde Wellinus in pacht verkregen had van Theodericus Buc zvw 

Godescalcus van der Sporct en Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw 

Theodericus Buc, voor de lasten die eruit gaan en voor een b-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, te leveren aan eerstgenoemde Theodericus Buc en 

voornoemde Henricus Buc, deze helft belast met de helft van voornoemde 

pacht. 
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Wellinus dictus Wellens soen de Acht medietatem septem bonariorum 

hereditatis quondam Bartholomei filii (dg: quo) Theoderici sitorum in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem Willelmi van 

den Velde ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Perre ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt que septem bonaria hereditatis dictus 

Wellinus erga Theodericum Buc filium quondam Godescalci van der Sporct et 

Henricum Buc filium Theoderici Buc filii quondam Theoderici Buc ad pactum 

acquisiverat scilicet pro oneribus dictis oneribus annuatim exinde 

solvendis (dg: d) et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco primodicto Theoderico Buc et Henrico Buc predictis 

exinde solvendis prout in litteris vendidit Petro die Weder de Eijndoven 

supportavit cum litteris et jure (dg: promittens ratam) occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

medietate dicte paccionis de dicta medietate solvenda. Testes Goess et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 07 do 10-02-1390. 

Voornoemde Wellinus beloofde de helft van de onraad op zich te nemen en de 

helft van voornoemde pacht van 4 mud rogge te leveren, zó dat voornoemde 

Petrus en zijn helft geen schade ondervinden. 

 

Dictus Wellinus promisit super omnia quod ipse medietatem dictorum onraet 

et (dg: dicte) medietatem dicte paccionis quatuor modiorum siliginis 

perpetue solvet #sic# quod dicto Petro et supra dictam (dg: er) 

medietatem dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 08 do 10-02-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde hetzelfde mbt zijn helft. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia eodem modo reliquam medietatem solvere 

sic quod dicto Wellino et supra reliquam medietatem dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 09 do 10-02-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd Buc zvw 

Godefridus gnd van der Sporct etc” en voornoemde Wellinus beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Petrus van den Weder. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus Buc filius 

quondam Godefridi dicti van der (dg: Spon) Sporct etc et dictus Wellinus 

promisit tradere dicto Petro van den Weder ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 351r 10 do 10-02-1390. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Everardus gnd des Bruijnen verkocht aan Johannes 

die Meester zvw Willelmus die Meester alle erfgoederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, onder Dinther, ter plaatse gnd in die 

Vaarse Hoeve, belast met de onraad. 

 

Johannes filius quondam (dg: J) Arnoldi filii quondam (dg: Erv) Everardi 

dicti des Bruijnen omnes hereditates sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de 

Dijnter ad locum dictum in die Vaerssche Hoeve sitas ut dicebat vendidit 

Johanni die (dg: f) Meester filio quondam Willelmi die Meester promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 11 do 10-02-1390. 

Arnoldus zvw Willelmus van den Yvenlaer verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 12 do 10-02-1390. 

Albertus zvw Walterus van Kessel verkocht aan Johannes zvw Everardus van 

den Loeke (1) een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Westerakker, tussen Hermannus Drinchellinc en Katherina dvw 

Everardus die Bruijn enerzijds en Johannes die Pelser en Willelmus die 

Meester anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Johannes van den Wege 

enerzijds en Jacobus Keelbreker anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, 

tussen Henricus van den Arennest enerzijds en Johannes Cant en Willelmus 

die Meester anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, tussen hr Albertus Buc 

enerzijds en Walterus van Hijntam ander zijds, belast met een b-erfpacht 

van 12 lopen rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Albertus filius quondam Walteri de Kessel (dg: qu) peciam terre et peciam 

(dg: terre) #prati# sibi adiacentem sitas in parochia de Berlikem in loco 

dicto Westeracker (dg: quarum) inter hereditatem Hermanni Drinchellinc et 

Katherine filie quondam Everardi die Bruijn ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Pelser et Willelmi die Meester ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Johannis van den Wege ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Keelbreker ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Henrici van den Arennest ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Ca) Cant et Willelmi die Meester ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Hijntam ex alio (dg: it) hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Everardi van den Loeke promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione duodecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco exinde solvenda et in Busco tradenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 351r 13 do 10-02-1390. 

Henricus Everaets soen van den Loecke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Everaets soen van den Loecke prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 351r 14 do 10-02-1390. 

Johannes zvw Rutgherus die Smit van Zonne verkocht aan Theodericus Rover 

zvw hr Arnoldus Rover ridder een huis en hofstad in Son, tussen Bela van 

Baest enerzijds en Moddellinus gnd Wauthems Swenen soen van Zonne 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri die Smit de (dg: Lijt) #Zonne# domum et 

domistadium sitas in parochia de Zonne inter hereditatem Bele de Baest ex 

uno et inter hereditatem (dg: Go Modellini Modell Modellini) Moddellini 

dicti (dg: Walcken) Wauthems Swenen soen de Zonne ex alio hereditarie 

vendidit Theoderico Rover filio quondam domini Arnoldi Rover militis 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ex). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 351r 15 vr 11-02-1390. 

Petrus zvw Petrus van den Evenacker van Loen bij Eersel verkocht aan de 

broers Conradus en Jacobus, kv Winricus Screijnmaker, een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, 2 steen vlas bereid tot de hekel en 4 kapoenen, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen beemd, in Loen bij Eersel, tussen Henricus Cuper enerzijds en 

Katherina Cupers sv voornoemde Henricus Cuper anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, in Loen bij Eersel, tussen Bartholomeus Peters soen enerzijds en 
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Batha gnd Nudekens dochter anderzijds, (3) een eusel, in Loen bij Eersel, 

ter plaatse gnd dat Venne, tussen Johannes rademaker van Loen enerzijds en 

Johannes van der Meer anderzijds, reeds belast met ½ oude groot en 1 

kapoen. 

 

Petrus filius quondam Petri van den Evenacker de Loen prope Eersel 

hereditarie vendidit Conrado et Jacobo fratribus liberis Winrici 

Screijnmaker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco duorum steen lini parati ad scalcrum atque quatuor caponum 

solvendam hereditarie in nativitatis Domini [et] in Busco tradendam ex 

domo orto et prato ipsis adiacente sitis in parochia de Loen prope Eersel 

inter hereditatem Henrici Cuper ex uno et hereditatem Katherine Cupers 

sororis dicti Henrici Cuper ex alio atque ex quatuor lopinis terre 

siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem Bartholomei Peters 

soen ex uno et hereditatem Bathe dicte Nudekens dochter ex alio item (dg: 

h) ex pascua dicta eeusel sita in dicta parochia ad locum dictum dat 

Venne inter hereditatem Johannis rotificis de Loen ex uno et hereditatem 

Johannis van der Meer ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis dimidio grosso 

antiquo et uno capone, prius inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Spanct et Scilder datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 351r 16 vr 11-02-1390. 

Voornoemde Petrus verkoper beloofde aan Winricus Screijnmaker 4 mud rogge, 

Bossche maat, en 6 pond geld met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus venditor promisit Winrico Screijnmaker quatuor modios 

siliginis mensure de Busco et sex libras monete ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 C 09 f. 351v. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1390. 

 

BP 1178 f 351v 01 vr 11-02-1390. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan mr Wolphardus 

van Ghijessen een n-erfcijns (dg: van 16 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit drie). 

 

Johannes filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis hereditarie 

vendidit magistro Wolphardo de Ghijessen hereditarium censum (dg: sedecim 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex tribus). 

 

BP 1178 f 351v 02 vr 11-02-1390. 

Nicholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht deed tbv Nicholaus 

van Laerhoeven en Nicholaus van Duijssel afstand van een huis, schuur en 

andere gebouwen met ondergrond, tuin en aangelegen eusel, in Haaren bij 

Oisterwijk, ter plaatse gnd in den Gever, tussen Johannes Bije zvw Wolterus 

gnd Groet Wouter enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Nicholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Cnoden soen de Vucht super 

domo horreo et aliis edificiis cum suis fundis atque orto et pecia pascue 

dicte eusel ipsis adiacentibus sitis in parochia de Haren prope 

Oesterwijc ad locum dictum in den Ghever inter hereditatem Johannis Bije 

filii quondam Wolteri dicti Groet Wouter ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat atque super toto jure ad opus Nicholai de Laerhoeven et 

Nicholai de Duijssel hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

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

crastino Scolastice. 
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BP 1178 f 351v 03 vr 11-02-1390. 

Nicholaus van Laerhoeven en Nicholaus van Luijssel deden tbv Nicholaus gnd 

Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht afstand van een huis en erf in Den 

Bosch, in de Rosmolenstraat die loopt vanaf de Vughterstraat naar de nieuwe 

stadsmuur, tussen erfgoed waarin Egidius zvw Woltherus van Ghoerle woonde 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van Mulsel anderzijds, strekkend 

achterwaarts aan de stadsmuur. 

 

Nicholaus de Laerhoeven et Nicholaus de Luijssel super domo et area sita 

in Busco in vico dicto communiter Rosmolenstraet tendente a vico 

Vuchtensi versus novum murum oppidi de Busco inter hereditatem #in qua# 

Egidius filius quondam Woltheri de Ghoerle (dg: d) morari consuevit ex 

uno et inter hereditatem Willelmi de Mulsel ex alio tendente retrorsum ad 

murum oppidi de Busco ut dicebant atque super toto jure ad opus Nicholai 

dicti Coel filii quondam Arnoldi Cnoden soen de Vucht hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 351v 04 vr 11-02-1390. 

Nicholaus van Laerhoeven beloofde aan Nicholaus Coel zv Arnoldus Cnode van 

Vucht 40½ Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

(vr 24-06-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Nicholaus de Laerhoeven promisit Nicholao Coel filio Arnoldi Cnode de 

Vucht XL et dimidium Gelre gulden vel valorem mediatim Johannis et 

mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351v 05 vr 11-02-1390. 

Nicholaus van Luijssel beloofde aan voornoemde Nicholaus Coel zv Arnoldus 

Cnoden soen 13½ Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan (vr 24-06-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390). 

 

Nicholaus de Luijssel promisit Nicholao Coel filio Arnoldi Cnoden soen 

predicto XIIIJ Gelre gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351v 06 vr 11-02-1390. 

Jacobus Loze, Arnoldus van Beke nz etc en Johannes Wert beloofden aan 

Willelmus Kemmer en Jacobus Goetscalcs soen 60 gulden geld van Oijen, 1/3 

deel vandaag over 17 weken, 1/3 deel over 34 weken en 1/3 deel over een 

jaar te betalen, wegens zoenakkoord mbt de dood van Godescalcus gnd Scellen 

zvw Johannes Wreijthals veroorzaakt door Johannes Bruesselman nzvw hr 

Johannes Loze. 

 

Jacobus Loze Arnoldus de Beke filius naturalis etc et Johannes Wert 

promiserunt Willelmo Kemmer et Jacobo Goetscalcs soen LX gulden monete 

Oijensis vel valorem pro una tercia parte a data presentium ultra XVII 

septimanas pro alia tercia parte a data presentium ultra XXXIIII 

septimanas et pro ultima tercia parte ad data presentium ultra annum 

persolvendos scilicet occacione reconsiliacionis necis quondam Godescalci 

dicti Scellen (dg: Wr) filii quondam Johannis Wreijthals facte ut dicitur 

per Johannem Bruesselman filii! naturalis! quondam domini Johannis Loze. 

Testes Spanct et Jorden datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 351v 07 vr 11-02-1390. 

Willelmus Kemmer en Jacobus gnd Goetscalcs verklaarden dat zij en hun 

bloedverwanten verzoend zijn met alle bloedverwanten en vrienden van 

Johannes Bruesselman nzvw hr Johannes Loze mbt de dood van Godescalcus gnd 

Scellen zvw Johannes Wreijthals, veroorzaakt door voornoemde Johannes 

Bruesselmans, en ze beloofden aan handen van Jacobus Loze, tbv allen die 
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het aangaat, het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Willelmus Kemmer et Jacobus dictus Goetscalcs (dg: promiserunt Jacobo 

Loze Arnoldo de) recognoverunt se et omnes eorum consanguineos genitos et 

generandos legitime fore reconciliatos cum omnibus consanguineis et 

amicis (dg: G Godescalci dicti Scellen filii quondam Johannis Vreijthals 

et eius consanguineis et) dicti Johannis Bruesselman filii naturalis 

quondam domini Johannis Loze de nece quondam Godescalci dicti Scellen 

filii quondam Johannis Wreijthals (dg: et eius consanguineis genitis et 

generandis) #facta per dictum Johannem Bruesselmans# etc et promiserunt 

super omnia ad manus Jacobi Loze (dg: Arnoldo de Beke et Johanni Wert) ad 

opus omnium quorum interest quod ipsi et eorum consanguinei geniti et 

generandi ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 351v 08 vr 11-02-1390. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus, Gheerlacus en Theodericus 

verkochten aan Woltherus van Oekel een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een hoeve in Son, 

ter plaatse gnd die Hoeve, waarvan de andere helft behoort aan Theodericus 

van der Poerten bv voornoemde Wellinus, deze helft reeds belast met 3 oude 

groten en 2 mud rogge b-erfpacht. Arnoldus van Hackenen zv voornoemde 

Wellinus zal afstand doen. 

 

Wellinus Roveri Arnoldus Gheerlacus et Theodericus eius liberi 

hereditarie vendiderunt Wolthero de Oekel hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

ex medietate ad dictos venditores spectante cuiusdam mansi siti in 

parochia de Zonne ad locum dictum die Hoeven (dg: et iuxta) et ex eius 

attinentiis de quo vero manso altera medietas ad Theodericum van der 

Poerten fratrem dicti Wellini pertinere dinoscitur ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: sex grossis antiq) tribus antiquis grossis et 

duobus modiis siliginis hereditarie paccionis ex dicta medietate 

solvendis et sufficientem facere et quod ipsi Arnoldum de Hackenen filium 

dicti Wellini super dicta paccione ad opus dicti emptoris facient 

renunciare et quod ipse Arnoldus de Hackenen promittet dicto Woltero de 

dicta paccione warandiam prestare et dictam medietatem dicti mansi pro 

solucione dicte paccionis sufficientem facere. Testes Gestel et Jorden 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 351v 09 vr 11-02-1390. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 351v 10 vr 11-02-1390. 

Henricus Becker zvw Matheus Becker en Johannes van de Kelder verhuurden aan 

Gerardus zvw Henricus Muijdekens soen de helft van 18 morgen minus 1½ hont 

land, in Lithoijen, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (do 11-11-1389), voor 20 Hollandse gulden of de waarde per jaar, 

met Sint-Martinus te betalen, belast met dijken en waterlaten. 

 

Henricus Becker filius quondam (dg: Alardi Be) Mathei Becker et Johannes 

de Penu medietatem ad se spectantem XVIII jugerum minus uno et dimidio 

hont terre sitorum in parochia de Lijttoijen prout dicta medietas ibidem 

est sita et ad ipsum dinoscitur pertinere ut dicebant locaverunt (dg: J) 

Gerardo filio quondam Henrici Muijdekens soen ab eodem ad spacium quinque 

annorum a festo beati Martini proxime preterito possidendam et habendam 

pro viginti Hollant gulden vel valorem dandis et solvendis dictis Henrico 

et Johanni ab altero anno quolibet dictorum quinque annorum Martini et 

pro primo Martini proxime futuro promittentes warandiam pro premissis et 
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obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus ad premissa 

spectantibus et alter (dg: rep) super omnia repromisit et quod ipse 

dictos aggeres et aqueductus tenebit quod dictis Henrico et Johanni 

nullum dampnum exinde eveniat. Testes Goess et Jorder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 351v 11 vr 11-02-1390. 
Vergelijk: ABH, Karthuizers, envelop 9, 11-02-1390; monete pro tempore solutionis huiusmodi 

census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Willelmus Roveri, tbv hem en zijn kinderen 

Arnoldus Rover, Gheerlacus, Theodericus en Arnoldus van Hackenen, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Arnoldus van Hackenen, een 

b-erfcijns van 22 pond geld, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

oom Arnoldus Rover van Ouden, waarvan een helft wordt betaald met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) de hoeve gnd Anschot, in 

Son, (2) de hoeve gnd ter Borch en molen, in Oisterwijk. Voornoemde 

Wellinus zal de cijns zijn leven lang beuren; na zijn overlijden zullen 

zijn kinderen beuren. 

 

Willelmus de Ouden hereditarium censum XXII librarum (dg: et q) monete 

sibi de morte quondam Arnoldi Rover de Ouden sui avunculi successione 

hereditarie advolutum solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex manso dicto communiter Anscot sito in parochia de Zon et ex 

eius attinentiis atque ex manso dicto ter Borch #et molendino# sito in 

parochia de Oesterwijc et eius attinentiis (dg: insuper ex hereditaria 

paccione novem modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim ordei 

solvenda hereditarie purificationis ex manso dicto Udric Hoeven sito in 

parochia de Tongerle prope Eijndoven) ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Roveri ad opus sui et ad opus Arnoldi Rover Gheerlaci Theoderici 

et Arnoldi de Hackenen eius liberorum (dg: promittens) ab ipso et 

Heijlwige quondam eius uxore filia quondam Arnoldi de Hackenen pariter 

genitorum promittens warandiam et obligationem in dicto censu XXII 

librarum deponere tali condicione quod dictus Wellinus dictum censum XXII 

librarum ad eius vitam possidet scilicet post eius vitam ad dictos eius 

liberos et neminem alium revertetur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 351v 12 vr 11-02-1390. 

Nicholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Arnoldus Kuijc een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad, 3¼ 

roede voor en 3½ roede achter breed, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen 

wijlen Theodericus Kepken enerzijds en Theodericus van Rode anderzijds, aan 

hem overgedragen door Otta wv voornoemde Theodericus Kepken en Thomas, zv 

voornoemde Otta en wijlen Theodericus. 

 

Nicholaus dictus Coel Roelen soen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam domistadio tres 

virgatas et quartam partem unius virgate terre ante atque tres et 

dimidiam virgatas retro in latitudine continente sito infra libertatem 

oppidi de Busco inter hereditatem quondam Theoderici Kepken ex uno et 

inter hereditatem Theoderici de Rode ex alio supportatum sibi ab Otta 

relicta quondam Theoderici Kepken predicti et Thoma filio dictorum Otte 

et quondam Theoderici prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo 

Kuijc supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte (dg: eorum dep) sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf10 C 10 f. 352. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1390. 

 

BP 1178 f 352r 01 vr 11-02-1390. 

Wellinus Roveri beloofde aan Henricus Jegher 37 oude schilden, 8 Gelderse 

gulden voor 5 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-
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1390) te betalen. 

 

Wellinus Roveri promisit Henrico Jegher XXXVII aude scilde scilicet octo 

Gelre gulden pro quinque aude scilde computato ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Goess et Gestel datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 352r 02 vr 11-02-1390. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze verhuurde aan Petrus van Maren en Petrus 

Colne zv Johannes Colne alle erfgoederen, die zij onder Groot Lith heeft 

liggen, uitgezonderd 10 hont land, die voornoemde Mechtildis verworven had 

van Godefridus Baliaert, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (do 11-11-1389), per jaar voor 31 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Petrus-Stoel te betalen, belast met een cijns aan het 

kapittel van Sint-Lambertus in Luik, en de onraad van oude werken. Twee 

brieven. 

 

Extraneus solvit (dg: XII solidos) unam bonam Vleemsch plac et unam 

falsam (dg: plac) Vleemsch plac. 

Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze (dg: omnes et singulas) omnes 

et singulas hereditates quas infra parochiam de (dg: Loi) Groet Lijt 

habet situatas salvis sibi et libere reservatis decem hont terre que 

dicta Mechtildis erga Godefridum Baliaert acquisiverat ut dicebat locavit 

Petro de Maren et Petro Colne filio (dg: quond) Johannis Colne ab eisdem 

ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum a festo Martini proxime (dg: fut) 

preterito sequentium possidendum anno quolibet eorundem (dg: sex) 

#quinque# annorum pro XXX uno gulden monete Hollandie vel valorem dandis 

dicte Mechtildi ab aliis in festo Petri ad cathedram et pro primo ultra 

annum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis censu capitulo sancti Lamberti Leodiensi inde solvendo atque 

(dg: agg) oneribus dictis onraet de omnibus operibus antiquis inde 

faciendis et ad premissa spectantibus et alii repromiserunt super omnia 

et quod ipsi dictum censum annuatim exinde solvent atque dicta onera (dg: 

de dictis) ad predictas hereditates spectantia solvent et facient et 

tenebunt (dg: ?coram sp) quod dicte Mechtildi nullum dampnum exinde 

eveniat durant termino supradicto. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 352r 03 vr 11-02-1390. 

Woltherus van Oekel droeg over aan de broers Rodolphus en Henricus, kvw 

Godescalcus zvw Rodolphus gnd Roesmont, (1) een stenen huis en erf in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Nicholaus Pijecs enerzijds 

en een straatje anderzijds, (2) het deel, dat behoorde aan voornoemde 

Godescalcus zvw Rodolphus gnd Roesmont, in een erfgoed gnd Stalborchs 

Ven38,39, in Oisterwijk, (3) alsmede alle erfelijke goederen behorend aan 

voornoemde Godescalcus, verkocht aan voornoemde Woltherus door voornoemde 

Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont. 

 

Woltherus de Oekel domum lapideam et aream sitam in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Nicholai Pijecs ex uno et inter quendam viculum 

ibidem ex alio atque totam partem et omne jus Godescalco filio quondam 

(dg: Rolp) Rodolphi dicti Roesmont competentes in quadam (dg: hereditate) 

hereditate dicta Stalborchs Venne sita in parochia de Oesterwijc atque 

omnes et (dg: singulas) hereditates et omnia et singula bona hereditaria 

ad dictum Godescalcum spectantia quocumque locorum situata necnon omnia 

et singula bona in potestate dicti Godescalci consistentia venditas dicto 

Wolthero a dicto Godescalco filio dicti quondam Rodolphi Roesmont prout 

in litteris hereditarie supportavit Rodolpho et Henrico fratribus liberis 

                         
38 Zie ← BP 1177 f 203r 03 wo 19-07-1385, Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont 

had ¼ deel van het Stalbergven overgedragen. 
39 Zie ← BP 1177 f 203r 04 wo 19-07-1385, Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont 

had ¼ deel van het Stalbergven overgedragen. 
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dicti quondam Godescalci cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes Goess et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352r 04 vr 11-02-1390. 

Vervolgens beloofden voornoemde broers Rodolphus en Henricus, kv 

Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont, voornoemde Woltherus van Oekel 

schadeloos te houden, indien hij wegens het stenen huis en erf en andere 

erfgoederen wordt aangesproken. 

 

Notum sit universis quod cum premissa omnia et singula ita ?sunt peracta 

constituti coram scabinis infrascriptis dicti Rodolphus Henricus fratres 

liberi Godescalci filii quondam Rodolphi Roesmont promiserunt super 

habita et acquirenda Wolthero de Oekel si dictus Woltherus occacione (dg: 

dictarum) domus lapidee et aree ac aliarum hereditatum ?et bonorum in 

dictis litteris contentarum ab aliquo impetetur et dampna exinde 

sustineret extunc dicti fratres dictum Woltherum exinde indempnem 

conservabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 352r 05 vr 11-02-1390. 

Woltherus van Oekel: 16 gulden geld van Holland of ander paijment van 

dezelfde waarde, aan hem beloofd {niet afgewerkt contract}. 

 

Woltherus de Oekel sedecim aureos florenos (dg: dicto) communiter gulden 

vocatos monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos 

sibi. 

 

BP 1178 f 352r 06 vr 11-02-1390. 

Mechtildis wv Godescalcus zv Rodolphus Roesmont droeg over aan haar zonen 

Rodolphus en Henricus het vruchtgebruik in alle goederen die voornoemde 

Mechtildis en wijlen haar man Godescalcus samen bezaten, echter 

uitgezonderd en voor voornoemde Mechtildis gereserveerd ¼ deel van een 

erfgoed gnd Stalberchs Ven, in Oisterwijk, welk erfgoed voornoemde wijlen 

Godescalcus verworven had van schepenen, gezworenen en de gemene villa van 

Oisterwijk, en eveneens uitgezonderd de goederen die zij en Ghibo Bogaert 

bezitten. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci filii Rodolphi (dg: filii quondam 

J) Roesmont cum tutore usufructum etc quem habet in omnibus et singulis 

bonis que dicta Mechtildis et dictus quondam Godescalcus eius maritus 

pariter possidebant et habebant salva tamen dicte Mechtildi et sibi 

reservata (dg: usufructu sibi) quarta parte (dg: cui) cuiusdam 

hereditatis dicte Stalberchs Venne site in parochia de Oesterwijc et quam 

hereditatem dictus quondam Godescalcus erga scabinos et juratos (dg: de) 

et communem villam de Oesterwijc acquisiverat ut dicebat #salvis sibi 

bonis que ipsa et (dg: quo) Ghibo Bogaert possident# legitime supportavit 

Rodolpho et Henrico fratribus liberis Mechtildis et quondam (dg: H) 

Godescalci predictorum promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 352r 07 vr 11-02-1390. 

De broers Rodolphus40 en Henricus, kvw Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont, 

beloofden aan hun moeder Mechtildis een lijfrente van 66 Gelderse gulden of 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een stenen huis en erf van voornoemde wijlen 

Godescalcus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Nicholaus Pijeke enerzijds en een straatje anderzijds, (2) een huis en erf 

in Den Bosch over de Tolbrug, over het water, tussen erfgoed van Johannes 

Bathenborch enerzijds en erfgoed van Theodericus Losscaert anderzijds, (3) 

                         
40 Zie → BP 1181 p 065r 04 ma 03-12-1397, Hilla dvw Ghibo Boegart beloofde 

Rodolphus schadeloos te houden van deze belofte. 
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een beemd, achter voornoemd huis gelegen, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken enerzijds en erfgoed van Theodericus zvw hr Johannes 

Rover anderzijds, (4) een kamer met ondergrond van wijlen voornoemde 

Godescalcus, in Den Bosch, aan de Markt, voor het klooster van de 

Minderbroeders, tussen een kamer van Daniel Roesmont enerzijds en een kamer 

van Johannes Joede anderzijds. 

 

Rodolphus et Henricus fratres liberi quondam Godescalci filii quondam 

Rodolphi Roesmont promiserunt (dg: super habit) se daturos et soluturos 

Mechtildi eorum matri vitalem pensionem sexaginta sex Gelre gulden vel 

valorem anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non ultra mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo lapidea et area dicti quondam 

Godescalci sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Nicholai 

P[ije]ke ex uno et inter viculum ibidem ex alio atque ex domo et area 

(dg: cum prato ipsis adiacente) sita in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge ultra aquam ibidem inter hereditatem Johannis Bathenborch ex 

uno et hereditatem Theoderici Losscaert ex alio aque ex prato sito retro 

jamdictam domum inter hereditatem quondam Johannis Stierken ex uno et 

hereditatem Theoderici filii quondam domini Johannis Rover ex alio item 

ex camera cum eius fundo que fuerat dicti quondam Godescalci eorum patris 

sita in Busco ad forum (dg: inter ..) ante conventum fratrum minorum 

inter cameram Danielis Roesmont ex uno et inter cameram Johannis Joede ex 

alio ut dicebant promittentes super habita et habenda sufficientem facere 

et cum mortua fuerit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352r 08 vr 11-02-1390. 

Mechtildis wv Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont {niet afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci filii quondam Rodolphi Roesmont. 

 

BP 1178 f 352r 09 vr 11-02-1390. 

Theodericus van Amerzoijen41 droeg over aan Johannes van Enode 108 Gelderse 

gulden en 16 gemene plakken, aan voornoemde Theodericus beloofd42 door 

Volpkinus Stephens soen, Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Nouten soen en 

Johannes van der Haghen, met brief en adiusticatie. 

 

Theodericus de Amerzoijen centum et octo aureos florenos communiter (dg: 

guldes) gulden vocatos monete Gelrie atque sedecim denarios communiter 

placken vocatos promissos dicto Theoderico a Volpkino Stephens soen 

Arnoldo Nollen filio quondam Arnoldi Nouten soen et Johanne van der 

Haghen prout in litteris legitime supportavit Johanni de Enode cum 

litteris et adiusticatione. Testes Goess et Gestel datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1178 f 352r 10 vr 11-02-1390. 

De broers Rodolphus en Henricus, kvw Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont, 

beloofden aan hun moeder Mechtildis, met haar de schade te dragen, ingeval 

zij zou worden aangesproken wegens de goederen die voornoemde wijlen 

Godescalcus heeft nagelaten. Voornoemde broers zullen het testament ten 

uitvoer brengen door wijlen hun voornoemde vader Godescalcus gemaakt. 

 

Rodolphus et Henricus fratres liberi quondam Godescalci filii quondam 

Rodolphi Roesmont promiserunt super omnia Mechtildi eorum matri si dicta 

                         
41 Zie → VB 1799 f 046v 08, ma 11-04-1390; VB 1799 f 047v 10, ma 25-04-1390; 

VB 1799 f 049r 03, ma 09-05-1390: Dirc van Amersoijen was ghericht … aen 

alle goide Volpkens Stevens soen Arts gheheijten Nollen soen wilner Arts 

gheheijten Nouten ende Jans van der Hage met scepenen scoude brieven ende 

des heeft hij mechtich ghemaect Jan van Enode. 
42 Zie ← BP 1178 f 238v 05 do 03-06-1389, belofte op 25-12-1389 108 Gelre 

gulden en 16 plakken te betalen. 
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Mechtildis occacione bonorum que dictus quondam Godescalcus in sua morte 

post se reliquit impostrum ab aliquo impetetur et dampna sustineret 

extunc dicti fratres huiusmodi dampna cum dicta Mechtilde portabunt (dg: 

testes) hoc tamen addito quod dicti fratres (dg: da) dabunt et 

adimplebunt omne testamentum pridem a dicto quondam Godescalco eorum (dg: 

fr) patre factum ut dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352r 11 vr 11-02-1390. 

Voornoemde Mechtildis beloofde hetzelfde, tot aan voornoemde voorwaarde, 

aan haar voornoemde kinderen. 

 

Dicta Mechtildis cum suo tutore promisit eodem modo suis liberis 

predictis usque ad condicionem predictam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352r 12 vr 11-02-1390. 

Goessuinus van der Dijessen, Johannes van de Kelder en Gerardus Cnode zvw 

Ghibo Herinc beloofden aan Johannes Smedeken van Bucstel 283 Gelderse 

gulden of de waarde minus 10 plakken met het octaaf van Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1390) te betalen. 

 

Goessuinus van der Dijessen (dg: et) Johannes de Penu et Gerardus Cnode 

filius quondam Ghibonis Herinc promiserunt Johanni Smedeken de Bucstel 

IIc et LXXXIII Gelre gulden vel valorem minus X placken ad octavas pasce 

proxime persolvendos. Testes Penu et Scilder datum ut supra. 

 

1178 mf10 C 11 f. 352v. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1390. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 12-02-1390. 

 in crastino Valentini: dinsdag 15-02-1390. 

 

BP 1178 f 352v 01 vr 11-02-1390. 

Petrus nzv Petrus Steenwech, Leonius van Erpe zv Petrus, Ludingus 

Pijnappel, Ludovicus zvw Jacobus van Uden en Jan Enode beloofden aan hr 

Henricus van Best priester, Goessuinus Steenwech en Agatha dvw Rutgherus 

Steenwech, tbv Rutgherus en Woltherus, nkvw hr Petrus van de Steenweg 

priester, 50 oude Franse schilden43 of de waarde met Sint-Jan over 3 jaar 

(di 24-06-1393) te betalen. Zou een van hen binnen die termijn overlijden, 

dan gaat het geld naar de andere. Verder beloofden ze dat voornoemde Petrus 

voor zijn kosten voornoemde Rutgerus nzvw voornoemde hr Petrus zal 

onderhouden, tussen nu en Sint-Jan over 3 jaar (di 24-06-1393). De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Henricus. 

 

Petrus filius naturalis Petri Steenwech Leonius de Erpe #filius Petri# 

Ludingus Pijnappel Ludovicus filius quondam Jacobi [de] Uden Jan Enode 

promiserunt domino Henrico de Best presbitro (dg: ad opus Rutghe) et 

Goessuino Steenwech #et Agate filie quondam Rutgheri Steenwech# ad opus 

Rutgheri et Woltheri puerorum naturalium quondam domini Petri de Lapidea 

Via presbitri L aude scilde Francie vel valorem a festo nativitatis 

Johannis proxime ultra tres annos persolvendos et si unus eorum 

decesserit infra dictum terminum extunc supervivus remanens dictam 

pecuniam levabit et promiserunt super omnia quod dictus Petrus dictum 

Rutgerum filium naturalem dicti quondam domini Petri in suis expensis 

tenebit (dg: dicto) infra hinc et festum nativitatis Johannis proxime et 

a dicto festo nativitatis Johannis proxime ad spacium trium annorum 

scilicet dicto Rutgero sua necessaria de cibo potu et vestibus fideliter 

ministrando. Testes Gestel et Jorden datum in crastino Scolastice. Detur 

                         
43 Zie → BP 1183 f 070r 04 wo 10-01-1403, verklaring dat 50 oude Franse 

schilden zijn betaald, destijds echter beloofd door niet precies dezelfde 

debiteuren. 
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dicto domino Henrico. 

 

BP 1178 f 352v 02 vr 11-02-1390. 

Petrus zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

(dg: .... H) Petrus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352v 03 vr 11-02-1390. 

Henricus Leijdecker en Arnoldus Veer beloofden aan hr Henricus van Best, 

Goessuinus Steenwech en Agatha dvw Rutgherus Steenwech, tbv Rutgherus en 

Woltherus, nkvw hr Petrus priester, 50 oude Franse schilden of de waarde, 

met Sint-Jan over 3 jaar (di 24-06-1393) te betalen. Zou een van beiden 

binnen deze termijn overlijden, dan gaat het geld naar de ander. Verder 

beloofden ze dat voornoemde Henricus voor zijn rekenening voornoemde 

Woltherus zal onderhouden, tussen nu en Sint-Jan over 3 jaar (di 24-06-

1393). De brief overhandigen aan voornoemde hr Henricus. 

 

Henricus Leijdecker et Arnoldus Veer promiserunt domino Henrico de Best 

et Goessuino Steenwech #et Agathe filie quondam Rutgheri Steenwech# ad 

opus Rutgheri et Woltheri puerorum naturalium quondam domini Petri (dg: 

Steenwec de Lapidea Via) presbitri L aude scilde Francie vel valorem a 

festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra tres annos persolvendos 

et si unus decesserit supervivus levabit et promiserunt quod dictus 

Henricus tenebit et conservabit dictum Woltherum in suis expensis infra 

hinc et festum nativitatis Johannis proxime et a dicto festo nativitatis 

ad spacium trium annorum scilicet dicto Wolthero sua necessaria de cibo 

et potu et vestibus sibi ministrando. Testes datum ut supra. Detur dicto 

domino Henrico. 

 

BP 1178 f 352v 04 vr 11-02-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: alios) alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352v 05 vr 11-02-1390. 

Albertus zv Albertus gnd Swart Abe verkocht aan Henricus Weijer een 

n-erfpacht van 2 zester raapzaad, Bossche maat, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Loefoert, tussen Willelmus van Helen enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds. 

 

Albertus filius (dg: quond) Alberti dicti Swart Abe (dg: de) hereditarie 

vendidit Henrico Weijer hereditariam paccionem duorum sextariorum seminis 

raparum mensure de Busco solvendam hereditarie Martini ex domo orto sitis 

in parochia de Berlikem in loco dicto die Loefoert inter hereditatem 

Willelmi de Helen ex uno et hereditatem dicti venditoris ex alio cum eius 

attinentiis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: excep) et sufficientem facere. Testes 

Goess et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352v 06 .. 18-02-1611. 

De pacht van 2 zester raapzaad is gelost. 

 

Paccio duorum sextariorum seminis raparum redempta et acquitata est ad 

manus Hermanni de Boeghen ?per Johannem de Nunmagen? tamquam maritum et 

tutorem Johanne filie Mathie Loijen?. Actum XVIIIa februarii XVIc XI 

....... ....... ....... 
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BP 1178 f 352v 07 za 12-02-1390. 

Petrus zvw Luppertus gnd Lup Ghenen soen ev Katherina dvw Johannes van den 

Broec verkocht aan Johannes zv Johannes gnd Engelen soen alle erfgoederen, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes, resp. aan hen zullen komen na overlijden van Margarete evw 

voornoemde Johannes, ouders van voornoemde Katherina, gelegen onder Helmond 

en Stiphout, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Lupperti dicti Lup Ghenen soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis van 

den Broec omnes et singulas hereditates sibi et dicte eius uxori de morte 

dicti quondam Johannis atque de morte quondam Margarete uxoris dudum 

dicti quondam Johannis parentum dicte Katherine successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum infra parochias Helmont et de Stiphout sitas 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Johannis dicti Engelen soen 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus inde de jure solvendis. Testes #Gerardus# #Gerardus# 

Goess et (dg: Gestel) datum sabbato post Sclastice. 

 

BP 1178 f 352v 08 za 12-02-1390. 

Willelmus van Hamvelt spoormaker en zijn zwager Johannes die Groene 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 15 oude Franse schilden, 

met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de Hamvelt calcariator et Johannes die Groene eius (dg: gener) 

#sororius# promiserunt mihi ad opus (dg: Pl) Thome Asinarii XV aude 

scilde Francie ad (dg: pascha) penthecostes proxime persolvendos pena I. 

Testes Goess et Gestel datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1178 f 352v 09 za 12-02-1390. 

Goessuinus Model zvw Bernardus van Loen verklaarde dat Woltherus van Oekel 

551 Hollandse gulden betaald heeft, die voornoemde Woltherus hem moest 

betalen wegens een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, welk huis 

en erf voornoemde Woltherus verworven had van voornoemde Goessuinus Model. 

 

Goessuinus Model filius quondam Bernardi de Loen recognovit sibi 

Woltherum de !Okel persolvisse quingentos et quinquaginta unum Hollant 

gulden quos dictus Woltherus sibi solvere tenebatur occacione domus et 

aree site in Busco in vico Orthensi quas domum et aream dictus Woltherus 

erga dictum Goessuinum Model acquisiverat ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes Gerardus et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352v 10 za 12-02-1390. 

De broers Rodolphus en Ghibo, kvw Ludovicus van der Sporct, droegen over 

aan Arnoldus van den Hoernoc, tbv hem en kvw zijn broer Willelmus van den 

Hoernoc, het deel dat aan hen en hun broers Johannes en Willelmus gekomen 

was na overlijden van hun moeder Elisabeth, in een stuk beemd, ter plaatse 

gnd die Maet, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Vught enerzijds en 

wijlen voornoemde Willelmus van den Hoernoc en zijn voornoemde broer 

Arnoldus anderzijds. Hun voornoemde broers Johannes en Willelmus zullen 

nimmer rechten doen gelden in voornoemd stuk beemd. 

 

Rodolphus et Ghibo fratres liberi quondam Ludovici van der Sporct totam 

partem et omne jus ipsis (dg: et) Johanni ac Willelmo suis fratribus (dg: 

quo) de morte quondam Elisabeth eorum matris successione hereditarie 

advolutas in pecia prati sita in loco dicto die Maet inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Vucht ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi van den Hoernoc et Arnoldi sui fratris ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Arnoldo van den Hoernoc ad opus sui et 

ad opus liberorum dicti quondam Willelmi van den Hoernoc #sui fratris# 
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promittentes warandiam et obligationem deponere et quod ipsi dictos 

Johannem et Willelmum eorum fratres semper tales habebunt quod nunquam 

jus se habere presument in pecia prati predicta. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 352v 11 za 12-02-1390. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele en zijn broer Jacobus beloofden 

aan Rolandus Turello, tbv hem of de houder van de brief, 200 Hollandse 

gulden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390; 

16+31+30+31+30+31+31+30+1=231 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Nota. 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii de Ghele Jacobus eius frater 

promiserunt (dg: Rodo) Rolando Turello ad opus sui ipsius (dg: et non 

alterius) #vel latori# IIc Hollant gulden ad Remigii proxime persolvendos 

pena IIIIor. Testes Goess et Jordanus datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1178 f 352v 12 di 15-02-1390. 

Willelmus gnd Truden soen van Bruggen droeg over aan Petrus van Bruggen 1/3 

deel van een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen erfgoed gnd 

Merendonk Erve enerzijds en Danijel gnd Emmen soen anderzijds, aan hem 

verkocht door de broers Gerardus en Nijcholaus gnd Coel, kvw Rodolphus gnd 

Roel Ghenen soen. 

 

Willelmus dictus Truden soen de Bruggen terciam partem cuiusdam campi 

siti in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem dictam 

Merendonc Erve ex uno et inter hereditatem Danijelis dicti Emmen soen ex 

alio venditam sibi a Gerardo et Nijcholao dicto Coel fratribus liberis 

quondam Rodolphi dicti Roel Ghenen soen prout in litteris supportavit 

Petro de Bruggen cum litteris promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Goes et Jorden datum in crastino Valentini. 

 

BP 1178 f 352v 13 wo 16-02-1390. 

Ghiselbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinus van Utrecht gaf uit aan 

Henricus Stevens soen schoenmaker (1) zijn voorhuis met ondergrond in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Tielmannus Mathijs 

soen enerzijds en een weg van voornoemde Ghisbertus, die loopt tussen de 

osendrup van het voorhuis en het erfgoed van wijlen Johannes Berwout, 

anderzijds, welke weg afgescheiden is van een erfgoed dat ligt tussen 

voornoemd voorhuis met zijn osendrup en het erfgoed van voornoemde Johannes 

Berwout, en afgescheiden is van een gebouw gnd ulaat van voornoemd 

voorhuis, (2) het achterhuis met ondergrond van voornoemde Ghisbertus, 

naast en binnen het water, tussen erfgoed van voornoemde wijlen Tielmannus 

enerzijds en voornoemde weg, deels afgescheiden van het gebouw gnd ulaat 

van voornoemde achterhuis, anderzijds, (3) met de osendruppen van beide 

voornoemde huizen, richting voornoemde weg, welke osendruppen, buiten de 

stijlen van de gebinten, tot aan voornoemde weg ¾ voet breed zijn, {f.353r} 

(4) de tuin achter voornoemd voorhuis, tussen voornoemd erfgoed van 

voornoemde Tielmannus enerzijds en voornoemde weg anderzijds, welke tuin 

reikt vanaf voornoemd voorhuis achterwaarts tot aan voornoemd achterhuis, 

en welke tuin reikt vanaf het uiteinde van de osendrup van voornoemd 

voorhuis lijnrecht achterwaarts naar het uiteinde van de osendrup van 

voornoemd achterhuis; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten aan de 

hertog, en thans voor een n-erfcijns van 18 pond geld, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis. 

Henricus mag over voornoemde weg gaan en komen. Niemand, noch koper noch 

verkoper, mag iets op die weg zetten, dat het gebruik van de weg belemmert. 

Ghisbertus mag op voornoemde weg bouwen, boven een hoogte van 12 voet, en 

de stijlen van die gebouwen aan weerszijden van de weg plaatsen, maar wel 

zodanig dat Henricus er met een kar langs kan. 

Zou Ghisbertus een brug willen plaatsen, aan het eind van voornoemde weg, 

over de stroom, naar een ander erfgoed van Ghisbertus dat over de stroom 
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ligt, dan mag hij dat naast het einde van de weg, bij voornoemde stroom, in 

een gebouw gnd werf van voornoemd achterhuis, naast de stroom, ter lengte 

van 3 voet, af te meten vanaf de weg in voornoemde werf. 

 

Ghiselbertus (dg: Maechelini) van den Hazenbossche filius quondam 

Maechelini de Traiecto Inferiori domum suam anteriorem (dg: si) cum suo 

fundo sitam in Buscoducis in Busco in vico Ortensi inter hereditatem 

Tielmanni quondam Mathijs soen ex uno et inter quandam viam #dicti 

Ghisberti# consistentem (dg: ibidem sumptam de quadam) ibidem inter (dg: 

dictam here) stillicidium dicte domus ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Berwout ex alio et que via jamdicta sumpta est et sumetur (dg: 

q) de hereditate sita (dg: in dictam) inter dictam domum et eius 

stillicidium et inter hereditatem dicti Johannis Berwout atque de 

edificio dicto ulaet primodicte domus atque domum posteriorum cum suo 

fundo dicti Ghisberti sitam ibidem iuxta aquam #et infra aquam# inter 

hereditatem dicti quondam Tielmanni ex uno et inter dictam viam ibidem 

tendentem et partim (dg: de) de (dg: efifi) edificio dicto ulaet dicte 

domus posterioris sumpta ex alio prout huiusmodi domus tam anterior quam 

posterior cum suis fundis et cum suis stilis suarum ligaturarum ibidem 

site sunt et cum (dg: si) stillicidiis dictarum domorum versus dictam 

viam que stillicidia continent (dg: et contin) extra dictos stilos 

dictarum ligaturarum usque dictam viam tres quartas partes unius pedate 

in latitudine 

 

1178 mf10 C 12 f. 353. 

 Quarta post Valentini: woensdag 16-02-1390. 

 Quinta post Valentini: donderdag 17-02-1390. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 19-02-1390. 

 

BP 1178 f 353r 01 wo 16-02-1390. 

atque ortum situm retro dictam domum anteriorem inter dictam hereditatem 

dicti Tielmanni et inter (dg: hereditatem) dictam viam ex alio et qui 

ortus tendit a dicta domo anteriori retrorsum usque ad dictam domum 

posteriorem et qui ortus tendit ab extremitate dicti stillicidii dicte 

domus anterioris linialiter retrorsum usque ad extremitatem dicti 

stillicidii dicte domus posterioris que stillicidia continet extra dictas 

stillas dictarum ligaturarum usque (dg: dictam) dictam viam tres (dg: 

pedatas) quartas partes unius pedate ubique in latitudine prout huiusmodi 

domus (dg: cum suis fu) tam anterior quam posterior cum suis fundis #et 

ortus# ut sic ibidem sunt assignate ut dicebat (dg: vendidit Henrico 

Stevens soen sutori) +{in margine sinistra: BP 1178 f 353r 05 invoegen} 

+# promittens super habita et habenda warandiam #pro premissis# et 

obligationem deponere exceptis (dg: censu duobus grossis antiquis domino 

duci et hi decem et octo libris monete hereditarii census ?aliis 

hominibus exinde solvendis) additis condicionibus sequentibus quod 

#dictus Henricus in# dicta via prout ibidem inter dictas domos tam 

anteriorem quam posteriorem et cum suis fundis (dg: et sc et ort) et 

stillicida et ortum et inter hereditatem quondam Johannis Berwout est 

sita (dg: et permanebit perpetue communis dictorum Ghisberti et Henrici 

scilicet ad utendum dicta via et in ea eundi redeundi ambulandi et 

pergendi) #poterit (dg: redire) ire redire et ambulare et pergere# 

quotiens indigebit (dg: a) scilicet nullus eorum (dg: post et) #emptoris 

et venditoris# poterit aliquid poterit vel situare in dicta via per quod 

ambulacio et (dg: perre) vectio et usus eiusdem vie poterit impediri (dg: 

ut in periudicium alicuius) hoc tamen salvo quod dictus Ghisbertus libere 

poterit edificare supra dictam viam (dg: super) sursum ad eius profectum 

(dg: quandoque) #quandoque# voluerit ultra altitudinem XII pedatarum 

mensurando a pavimento dicte vie sursum et huiusmodi #edificiorum# stilos 

(dg: pote) ponere et situare ab utroque latere dicte vie ita tamen quod 

dictus emptor poterit cum curru pergere in dicta via quando sibi 

placuerit hoc eciam addito quod quandocumque dictus Ghisbertus voluerit 
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edificare et construere unum pontem ad finem dicte vie ultra aquam ibidem 

currentem scilicet a fine dicte vie ultra dictam aquam ad reliquam 

hereditatem dicti Ghisberti sitam ibidem ultra dictam aquam extunc dictus 

#Ghisbertus# poterit libere edificare et construere huiusmodi pontem (dg: 

in f) iuxta finem dicte vie apud dictam aquam in edificio dicto werf 

dicte domus posterioris iuxta dictam aquam ad longitudinem trium #(dg: 

trium)# pedatarum mensurando a dicta via in #dicto# edificio werf vocato 

ad minus dampnum (dg: hoc addito quod dictus Ghisbertus solvet totam 

pecuniam proveniendam #infra hinc et festum Thome# ?domini de dictis 

censu domini ducis et censu XVIII librarum predictarum infr) ut ipsi 

recognoverunt et mutuo (dg: repromiserunt) promiserunt. Testes Sta (dg: 

et Jo) de Penu et Jordanus datum quarta post Valentini. 

 

BP 1178 f 353r 02 wo 16-02-1390. 

Gheerlacus Watermael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Watermael prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 353r 03 wo 16-02-1390. 

(dg: Do). 

 

BP 1178 f 353r 04 wo 16-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper (dg: 40/45/35 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen en) 65 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: XL LXV XXXV Hollant gulden 

seu valorem ad pasca et) LXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime perslvendos. Testes datum supra. Ponetur in 2 litteris. 

 

BP 1178 f 353r 05 wo 16-02-1390. 

+. {Invoegen in BP 1178 f 353r 01}. 

dedit ad hereditarium censum Henrico Stevens soen sutori ab eodem 

hereditarie possidendos pro duobus grossis antiquis domino duci exinde 

solvendis dandis etc et pro hereditario censu XVIII (dg: s) librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini ex premissis. 

 

BP 1178 f 353r 06 do 17-02-1390. 

Theodericus zvw Theodericus van der Hoeven droeg over aan zijn broer 

Godefridus 1/3 deel in (1) een akker in Oirschot, ter plaatse gnd die 

Vloet, ter plaatse ten Hout, beiderzijds tussen Henricus Prijem, (2) een 

stuk beemd aldaar, tussen Henricus Prijem enerzijds en Metta Maes 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici van der Hoeven #terciam partem ad 

se spectantem in# agro (dg: -um) terre situm in parochia de Oerscot ad 

locum dictum die Vloet in loco dicto ten Hout inter hereditatem Henrici 

Prijem ex utroque latere coadiacentem atque terciam partem ad se 

spectantem in pecia prati #(dg: dicta ?dat Hout)# sita ibidem inter 

hereditatem Henrici Prijem ex uno et inter hereditatem Mette Maes ex alio 

hereditarie supportavit Godefrido suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

Penu et Gerardus datum quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 353r 07 do 17-02-1390. 

Voornoemde Godefridus zvw Theodericus van der Hoeven gaf uit aan zijn broer 

Theodericus 1/3 deel in huis en schuur met ondergrond, goten en de misse, 

in Oirschot, ter plaatse gnd den Vorsten Best, tussen de gemeint enerzijds 

en kvw voornoemde Theodericus van der Hoeven anderzijds, strekkend met een 

eind aan Johannes van Helmont en met het andere eind aan Johannes die 
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Cuper; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te 

leveren. 

 

Dictus Godefridus filius quondam Theoderici van der Hoeven terciam partem 

ad se spectantem in domo et horreo cum suis fundis et stillicidiis atque 

fimarium (verbeterd uit: fimario) dictummijssen sitis in parochia de 

Oerscot in loco dicto den Vorsten Best inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam 

Theoderici van der Hoeven ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Johannis de Helmont et cum reliquo (dg: ...) fine ad hereditatem Johannis 

die (dg: d) Cuper ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico 

suo fratri ab eodem (dg: hereditatem) hereditarie possidendam pro censu 

dominorum fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Best tradenda ex dicta tercia parte 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 353r 08 do 17-02-1390. 

Henricus van Ghenen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van Ghenen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 353r 09 do 17-02-1390. 

Lambertus zvw Engbertus gnd Kersmaker gaf uit aan zijn zuster Heijlwigis de 

helft in een huis en tuin van wijlen voornoemde Engbertus, in Schijndel, 

ter plaatse gnd aan den Borne, ter plaatse gnd die Boxtelse Hoeve, tussen 

wijlen Johannes Houbraken enerzijds en Nijcholaus Hagen anderzijds, met een 

eind reikend aan de gemeint en met het andere eind aan Denkinus Emmen soen; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Heijlwigis 

ook de andere helft tot onderpand. Hiermee erkenden zij alle eerdere 

contracten tussen hen mbt het voornoemde. 

 

Lambertus filius quondam (dg: Eg) Engberti dicti Kersmaker medietatem ad 

(dg: ad) se spectantem in domo et orto cum suis attinentiis dicti quondam 

Engberti sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne in 

loco dicto die Bucstelsche Hoeve inter hereditatem quondam Johannis 

Houbraken ex uno et inter hereditatem Nijcholai Hagen ex alio tendentibus 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Denkini 

Emmen soen ut dicebat dedit ad hereditarium censum Heijlwigi sue sorori 

pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio Remigii ex 

dicta medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit cum tutore et ad maiorem securitatem dicta 

Heijlwigis cum tutore reliquam medietatem ad se spectantem in domo orto 

cum suis attinentiis ad pignus imposuit et hiis mediantibus recognoverunt 

omnes contractus prius habitos inter ipsos de premissis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 353r 10 ±za 19-02-1390. 

Voornoemde Lambertus verkocht voornoemde cijns van 40 schelling aan 

Berisius van den Greve bakker. 

 

C. 

Dictus Lambertus dictum censum XL solidorum vendidit Berisio van den 

Greve pistori supportavit cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

servare et obligationem ex parte) super habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Goess datum (dg: 

sexta post Val) Sabbato [post Valentini]. 
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BP 1178 f 353r 11 do 17-02-1390. 

Marcelius van der Straten Willems soen en Arnoldus van Tefelen zv Arnoldus 

beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 7 mud tarwe, Bossche maat, minus 2 

plakken van elke mud, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

leveren. 

 

Marcelius van der Straten Willems soen et Arnoldus de Tefelen filius 

Arnoldi promiserunt Ghiboni Kesselman juniori septem modios tritici 

mensure de Busco scilicet de meliori tritico vendendo in Busco (dg: du) 

minus duabus placken (dg: de) valore eiusdem modii tritici ad Martini 

proxime futurum persolvendos (dg: testes datum supra) Penu et Gerardus 

datum quinta post Valentini. 

 

1178 mf10 C 13 f. 353v. 

 Quinta post Valentini: donderdag 17-02-1390. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 18-02-1390. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 19-02-1390. 

 in profesto Petri ad cathedram: maandag 21-02-1390. 

 

BP 1178 f 353v 01 do 17-02-1390. 

Alle brieven van Moers overhandigen. Melijs heeft betaald. 

 

{in margine sinistra}. 

Tradentur littere Moers. Solvit Melijs. 

 

BP 1178 f 353v 02 do 17-02-1390. 

Hermannus Crabben soen droeg over aan Johannes van Wetten bakker ev 

Aleijdis dvw Rodolphus Hullen soen van den Zande zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden van 

Katherina, ev voornoemde Hermannus en tante van voornoemde Aleijdis, resp. 

die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Hermannus, voor 

zover voornoemde Hermannus en wijlen Katherina die goederen hadden 

verworven tijdens hun huwelijk. De brief overhandigen aan voornoemde 

Hermannus. 

 

Hermannus Crabben soen suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

que Aleijdi filie quondam Rodolphi Hullen soen van den Zande de morte 

quondam Katherine uxoris olim dicti Hermanni matertere olim dicte 

Aleijdis successione sunt advoluta et post mortem dicti Hermanni 

successione advolventur quocumque consistentia sive sita prout et in 

quantum dicti Hermannus et quondam Katherina dicta bona pariter 

acquisiverant seu alter eorum acquisiverat #in integro thoro# ut dicebat 

supportavit Johanni de Wetten pistori marito legitimo dicte Aleijdis 

promittens ratam servare. Testes Gerardus et Goess datum quinta post 

Valentini. Tradetur littera dicto Hermanno. 

 

BP 1178 f 353v 03 vr 18-02-1390. 

Voornoemde Johannes van Wetten bakker ev voornoemde Aleijdis verkocht 

voornoemde goederen aan Hermannus Crabben soen. De brief overhandigen. 

 

Dictus Johannes de Wetten pistor maritus et tutor dicte Aleijdis ut supra 

dicta bona omnia vendidit Hermanno Crabben soen promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goess et Jorden datum sexta 

post Valentini. Tradetur littera. 

 

BP 1178 f 353v 04 do 17-02-1390. 

Henricus die Jonghe, Petrus zvw Petrus Coppen soen en Sijmon bv voornoemde 

Petrus beloofden aan Godefridus zv Andreas van Berlikem 19 oude schilden 

evenveel als de stad etc zal nemen en geven voor 1 oude schild, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), 18 oude schilden voornoemde waarde met 

Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) en 18 oude schilden voornoemde 
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waarde met Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Henricus die Jonghe Petrus #filius quondam Petri# Coppen soen (dg: seu) 

Sijmon frater eiusdem Petri promiserunt Godefrido filio Andree de 

Berlikem XIX aude (dg: scilde) scilde (dg: seu) scilicet tantum quantum 

oppidi etc capiet et dabit pro aude scilt ad nativitatis Domini proxime 

futurum et XVIII aude siclde scilicet dictam valorem a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et XVIII aude scilde scilicet dictam valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

Gerardus et Goess datum quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 353v 05 do 17-02-1390. 

Johannes Vrient van Oesterwijc szv Egidius van Haren verkocht aan Johannes 

Karnauwe een n-erfcijns van 3 pond geld, te betalen met Kerstmis, gaande 

uit een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Willelmus Cuper enerzijds en 

Petrus van den Dike anderzijds, reeds belast met 5 schelling oude pecunia 

aan Ghisbertus Maechelini en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen 

paijment aan Arnoldus Doncker. 

 

Johannes Vrient de Oesterwijc #(dg: filius) gener Egidii de Haren# 

hereditarie vendidit Johanni Karnauwe hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

Oesterwijc inter hereditatem Willelmi Cuper ex uno et inter hereditatem 

Petri van den Dike ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque solidis antique 

pecunie Ghisberto Maechelini hereditario censu XX solidorum communis 

pagamenti (dg: Joh) Arnoldo Doncker exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 353v 06 do 17-02-1390. 

Egidius van Dusel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Dusel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 353v 07 do 17-02-1390. 

Marcelius zvw Nijcholaus gnd Hubrechts soen van Alem verkocht aan Johannes 

van Ghewanden een n-erfcijns van 1¼ oude Franse schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Alem, tussen 

Hubertus Valken soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd Mans anderzijds, (2) 4 

hont land, in Alem, ter plaatse gnd in Alemse Broek, tussen Righeldis wv 

Goeswinus Hubrechts enerzijds en Johannes Dircs soen anderzijds, (3) 4 hont 

land, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen Johannes Riter enerzijds en 

voornoemde Righeldis anderzijds, reeds belast met 6 penning gemeen paijment 

en 8 kleine zwarte tournosen. 

 

Marcelius filius quondam Nijcholai dicti Hubrechts soen de Alem 

hereditarie vendidit Johanni de Ghewanden hereditarium censum unius aude 

scilt et unius quarte partis unius aude scilt Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

parochia de Alem inter hereditatem Huberti (dg: Vaker) Valken soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Mans ex alio ut 

dicebat item ex quatuor hont terre sitis in jurisdictione de Alem in loco 

dicto in Alemssche Broec inter hereditatem Righeldis (dg: f) relicte 

quondam Goeswini Hubrechts ex uno et inter hereditatem Johannis Dircs 

soen ex alio item ex quatuor hont terre sitis in dicto loco dat Alemssche 

Broec vocato inter hereditatem Johannis Riter ex uno et inter hereditatem 

dicte Righeldis ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex denariis communis pagamenti et octo 

nigris parvis Turonensibus denariis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 353v 08 za 19-02-1390. 

Godefridus gnd van Buttel droeg over aan Lodekinus nzvw Johannes Alarts 

soen van Tricht een erfgoed44 in Den Bosch, over de Korenbrug, beiderzijds 

tussen erfgoederen van Gerardus van Buttel, aan voornoemde Godefridus in 

cijns uitgegeven door Johannes van den Hout45, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Godefridus dictus de Buttel quandam hereditatem sitam in Busco ultra 

pontem bladi inter hereditates Gerardi de Buttel ex utroque latere 

coadiacentes datam ad censum dicto Godefrido (dg: Jo) a Johanne van den 

Hout prout in litteris supportavit Lodekino filio naturali quondam 

Johannis Alarts soen de Tricht (dg: promittens) simul cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem exparte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes Gerardus et Goes datum 

sabbato post Valentini. 

 

BP 1178 f 353v 09 ma 21-02-1390. 

Voornoemde Lodekinus nzvw Johannes Alarts soen van Tricht verkocht 

voornoemd erfgoed46 aan Nicholaus Coel van Maerheze smid. 

 

Dictus Lodekinus dictam hereditatem hereditarie vendidit Nicholao Coel de 

Maerheze fabro supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

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

datum in profesto Petri ad cathedram. Solvit geltam quam promiserat de 

antiqua littera ...sita. 

 

BP 1178 f 353v 10 do 17-02-1390. 

Henricus van der Bruggen verkocht aan Johannes van Best een n-erfpacht47,48 

van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) goederen gnd het Goed ter Donk, in Vessem, naast goederen gnd ter 

Donk behorend aan Johannes Spikerman, reeds belast met grondcijnzen, (2) 

huis en tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen wijlen Gerardus die 

Maer enerzijds en erfgoed van Henricus Rijc bakker anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus van der Bruggen hereditarie vendidit Johanni de Best 

hereditariam paccionem quatuor modiorum sliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis (dg: ter) tGoet ter Donc #dicti venditoris# sitis in parochia de 

Vessem #iuxta bona dicta ter Donc spectantia ad Johannem Spikerman# et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis ut dicebat (dg: 

promittens warandiam et aliam) et ex domo et orto dicti venditoris sitis 

in Busco ad aggerem Vuchtensem inter! #quondam# Gerardi die Maer ex uno 

et inter hereditatem Henrici Rijc pistoris ex alio ut dicebat promittens 

super #omnia# warandiam etaliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi ex #primo#dictis bonis ter Donc vocatis solvendis (dg: et 

hereditario censu) domino duci et hereditario censu XXX solidorum (dg: 

mo) communis pagamenti ex dictis domo et orto solvendis et sufficientem 

                         
44 Zie → BP 1178 f 353v 09 ma 21-02-1390, Lodekinus nzvw Johannes Alarts 

soen van Tricht verkocht het erfgoed aan Nicholaus Coel van Maerheze smid. 
45 Zie → BP 1180 p 647r 06 wo 20-12-1396, Johannes van den Hout maande 3 

achterstallige jaren van een erfcijns van 40 schelling geld, die Godefridus 

van Buttel beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit kennelijk dit erfgoed. 
46 Zie → BP 1180 p 351r 03 do 05-08-1395, Ludekinus nzvw Johannes Alarts 

soen van Tricht heeft uit dit erfgoed een cijns verkocht aan Nijcholaus gnd 

Coel van Maerheze smid, die de cijns nu overdroeg aan Arnoldus van 

Vladeracken. 
47 Zie → BP 1181 p 384v 11 wo 14-05-1399, overdracht van de pacht. 
48 Zie → BP 1183 f 247r 04 wo 23-01-1404, overdracht door Anselmus zvw Goeswinus van Best zvw 
Johannes van Best van zijn deel in de pacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

116 

facere. Testes Penu et Goess (dg: datum supra) datum quinta post 

Valentini. 

 

BP 1178 f 353v 11 do 17-02-1390. 

Arnoldus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 353v 12 do 17-02-1390. 

Walterus zvw Johannes gnd Metten soen van Oerscot beloofde aan Thomas van 

Zonne szv Henricus gnd Pels 9 Oijense gulden of de waarde met Pasen over 

een jaar (zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Walterus filius quondam Johannis dicti Metten soen de Oerscot promisit 

Thome de Zonne genero Henrici dicti Pels novem (dg: Ghe) gulden monete de 

Oijen seu valorem (dg: ad) a pasca proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Penu et (dg: Ge) Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 353v 13 do 17-02-1390. 

Arnoldus Peters soen van Erpe gaf uit aan Leonius van der Buxbruggen een 

stuk land met gebouwen, in Erp, tussen Godefridus schoenmaker enerzijds en 

Arnoldus Jordens soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penning 

oude hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat 

van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren. De brief van Arnoldus overhandigen 

aan Andreas Hoppenbrouwer. 

 

Arnoldus Peters soen de Erpe peciam terre sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Godefridi (dg: fabri) sutoris ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Jordens soen ex alio cum #edificiis in ea consistentibus# dedit 

ad hereditariam paccionem Leonio (dg: van filio) van der Buxbruggen ab 

eodem hereditarie possidendam pro III denariis (dg: ex) antiqui census 

domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

sedecim lopinorum siliginis mensure de Erpe danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Erpe tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem et alter repromisit. Testes 

datum supra. Tradetur littera Arnoldi Andree Hoppenbrouwer. 

 

BP 1178 f 353v 14 do 17-02-1390. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofde aan Gerardus zv 

Rutgherus van der Voert 60 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker promisit Gerardo 

filio Rutgheri van der Voert sexaginta aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 353v 15 do 17-02-1390. 

Ghisbertus van Rietfort verkocht aan Gerardus zvw Gerardus van Eijcke een 

stuk land, in Rixstel, ter plaatse gnd in de Gheben Ecker, tussen wijlen 

Arnoldus van Creijts enerzijds en voornoemde Gerardus zvw Gerardus van 

Eijcke anderzijds, met een eind strekkend aan de beemden gnd het Gemein 

Goer. 

 

Ghisbertus de Rietfort peciam terre sitam in parochia de Rijxstel in loco 

dicto in den Gheben Ecker (dg: -e) inter hereditatem Arnoldi quondam de 

Creijts ex uno et inter hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi de 

Eijcke ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: lo) prata dicta tGemeijn 

Goer hereditarie vendidit dicto Gerardo filio quondam Gerardi de Eijcke 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 353v 16 do 17-02-1390. 

Ghibo van Best droeg over aan Goeswinus Mutsart zv Goeswinus gnd Mutsart en 

aan Jacobus Ghiben soen van Haren (1) een stuk beemd in Haaren bij 

Oisterwijk, ter plaatse gnd in dat Roet, tussen wijlen Johannes van der 

Scueren enerzijds en wijlen Arnoldus van Laervenne anderzijds, met een eind 

strekkend aan die Aa en met het andere eind aan de beemd gnd Emmen Donk, 

welk stuk beemd voornoemde Ghibo verworven had van Henricus gnd Broc, (2) 

de helft van een stuk beemd in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse in den 

Honijs, tussen Johannes gnd Peters soen enerzijds en de plaats gnd die 

Vughter Voert anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft van dit stuk beemd die behoort aan Johannes gnd die Beer, en 

welke helft voornoemde Ghibo gekocht had van de broers Johannes en 

Willelmus, kvw Henricus Vos van Beilver. 

 

Solvit 3 grossos. 

Ghibo de Best peciam prati sitam in parochia de Haren prope (dg: L) 

Oesterwijc in loco dicto in dat Roet inter hereditatem quondam Johannis 

van der Scueren ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de (dg: Lae) 

Laervenne ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum 

reliquo fine ad pratum dictum Emmen Donc quam peciam prati dictus Ghibo 

erga Henricum dictum Broc acquisiverat prout in litteris atque medietatem 

(dg: prati) pecie prati site in parochia de Haren prope Oesterwijc in 

loco dicto in den Honijs inter hereditatem Johannis dicti Peters soen ex 

uno et inter locum dictum die Vuchter Voert ex alio et que medietas 

annuatim dividitur erga reliquam medietatem dicte pecie prati spectantem 

Johannem dictum die Beer quam medietatem dictus Ghibo erga Johannem et 

Willelmum fratres liberos quondam Henrici Vos de Beilver emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Goeswino Mutsart filio 

Goeswini dicti Mutsart et Jacobo Ghiben soen de (dg: ?Oes) Haren cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

1178 mf10 C 14 f. 354. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 354r 01 do 17-02-1390. 

Voornoemde Goeswinus zv Goeswinus Mutsart en Jacobus Ghiben soen beloofden 

aan Ghibo van Best een n-erfpacht van 2 mud 1 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren uit (1) voornoemd stuk beemd, (2) 

voornoemde helft van voornoemd stuk beemd, en (3) 1½ bunder beemd, aan hen 

behorend in 2 bunder beemd, gelegen in Haaren, ter plaatse Ortbroek, tussen 

Engbertus Elijaes enerzijds en kvw Rodolphus van den Venne anderzijds. 

Slechts op te geven met dubbele pacht. 

 

Dicti Goeswinus filius Goeswini Mutsart et Jacobus Ghiben soen 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos Ghiboni de Best hereditariam 

paccionem duorum modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex predicta pecia prati 

et #dicta# medietate dicte pecie prati atque ex (dg: uno) uno et dimidio 

bonariis prati ad se spectantibus #in duobus bonariis prati# sitis in 

parochia de Haren in loco dicto Ortbroec inter hereditatem Engberti 

Elijaes ex uno et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Eve) Rodolphi 

van den Venne ex alio et non resignabunt nisi cum duplo pactu. Testes 

datum supra Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 02 do 17-02-1390. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofde aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens 

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

betalen en 10 oude franken of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1390). 
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Gerardus (dg: Cnode Co) Cnode filius quondam Ghibonis Herinc promisit 

Andree filio quondam Arnoldi Lemkens XXII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos et X aude francken seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 03 do 17-02-1390. 

Petrus Mor verkocht aan zijn broer Reijnerus Mor een stuk land, in Gemonde, 

tussen Walterus van Zelant enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den 

Bosch anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus Mor peciam terre sitam #in# parochia de Ghemonden inter 

hereditatem Walteri de Zelant ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

hospitale in Busco ex alio hereditarie vendidit (dg: Reijne) Reijnero Mor 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 354r 04 do 17-02-1390. 

Hr Henricus Buc machtigde Wijnricus Screijnmaker, Ludekinus van Boemel en 

Nijcholaus zv Johannes van Dormalen zijn renten, pachten, cijnzen en 

tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dominus Henricus Buc dedit potestatem Wijnrico Screijnmaker et Ludekino 

de Boemel et Nijcholao filio Johannis de Dormalen seu eorum alteri suos 

redditus pacciones et census et credita sua monendi etc et sua bona 

regendi et defendendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 05 do 17-02-1390. 

Gerardus zvw Nijcholaus gnd Roelen soen verkocht aan Henricus zv Rutgherus 

van der Voert een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die Cobbe, onder de 

vrijdom etc, ter plaatse gnd Dungen, tussen Henricus van der Boijdonc 

enerzijds en Jacobus zv Arnoldus Ghenen soen anderzijds, (2) 2 morgen land, 

onder de vrijdom, tussen wijlen Elizabeth van Zonne enerzijds en wijlen 

Everardus Boudens soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus (dg: Claes) filius quondam Nijcholai dicti Roelen soen 

hereditarie vendidit Henrico filio Rutgheri van der Voert hereditariam 

paccionem (dg: duorum mo) duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco ex prato dicto die (dg: 

Cop Cobbe) Cobbe sito (dg: in parochia in) infra libertatem etc ad locum 

dictum Donghen inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter 

hereditatem Jacobi filii Arnoldi Ghenen soen ex alio atque ex duobus 

iugeribus terre sitis infra dictam libertatem inter hereditatem Elizabeth 

quondam (dg: Zo) de Zonne ex uno et inter hereditatem quondam Everardi 

Boudens soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 06 do 17-02-1390. 

Johannes gnd Meijelsvoert van Lijemde, Nijcholaus van der Hoert, Henricus 

Mutsart zvw Henricus Mutsart, Walterus die Coelborner zvw Theodericus en 

Gerardus Hulsman van Lijemde beloofden aan Egidius Coptiten, tbv Jacobus 

Coptiten bv voornoemde Egidius, 43 Hollandse gulden of de waarde, een helft 

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

aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Johannes dictus Meijelsvoert de Lijemde Nijcholaus van der Hoert Henricus 

Mutsart filius quondam Henrici Mutsart Walterus die Coelborner filius 

quondam Theoderici Gerardus Hulsman de Lijemde promiserunt Egidio 

Coptiten ad opus Jacobi Coptiten fratris eiusdem Egidii XLIII Hollant 
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gulden seu valorem mediatim Jacobi et mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 07 do 17-02-1390. 

(dg: Gerardus zvw Johannes van der Warden verkocht). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Johannis van der Warden hereditarie 

vendidit). 

 

BP 1178 f 354r 08 do 17-02-1390. 

Johannes zvw Johannes Eckermans verkocht aan Gerardus zvw Johannes van der 

Warden een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Best te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Kapel Akker, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, tussen Willelmius Sciet enerzijds en Godefridus zvw 

voornoemde Johannes Ackermans anderzijds. 

 

Johannes (dg: dictus) #filius quondam Johannis# Eckermans (dg: soen) 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis van der Warden 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Best tradendam ex pecia terre dicta die 

Cappel Acker sita in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Willelmi Sciet ex uno et inter hereditatem Godefridi filii 

quondam Johannis Ackermans predicti ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: excepto censu) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 09 do 17-02-1390. 

Godefridus Ackerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Godefridus Ackerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 10 do 17-02-1390. 

Henricus van der Langdonc wonend op de goederen gnd het Hof Goit van 

Hodenen beloofde aan Walterus Coptiten 18 Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). 

 

Henricus van der Langdonc (dg: pro) commorans in bonis dictis tHof Goit 

de Hodenen ut dicebat promisit Waltero Coptiten XVIII Gelre gulden seu 

valorem mediatim pasce et mediatim penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 11 do 17-02-1390. 

Jacobus Pauwels soen, Johannes zvw Johannes van Meijelsvoert, Willelmus van 

den Loe en Gerardus Hulsman beloofden aan Rodolphus van den Grave 38 

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

betalen. 

 

Jacobus Pauwels soen Johannes filius quondam Johannis de Meijelsvoert 

Willelmus van den Loe Gerardus Hulsman promiserunt Rodolpho van den Grave 

XXXVIII Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 12 do 17-02-1390. 

Theodericus van Vlimen, zijn broer Gerardus van Abruggen en Johannes 

Haijken van Empel beloofden aan Rolandus Turello etc 36 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen, op straffe van 3. 

 

Theodericus van Vlimen et Gerardus de Abruggen eius frater Johannes 

Haijken de Empel promiserunt Rolando Turello etc XXXVI aude scilde 
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Francie ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 354r 13 do 17-02-1390. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 14 do 17-02-1390. 

Henricus Nerinc droeg over aan Gerardus Witmeri en diens zuster Rijka, kvw 

Petrus Witmeri, zijn vruchtgebruik in (1) erfpachten die voornoemde Petrus 

Witmeri de oudere, schoonvader van voornoemde Henricus, beurde, gaande uit 

erfgoederen in het gebied van Kuijc, (2) de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus 

van Berze enerzijds en erfgoed van voornoemde Rijka gnd Witmerijs 

anderzijds. 

 

Henricus Nerinc suum usufructum sibi quovis competentem in (dg: 

quibuscumque bonis) quibuscumque hereditariis paccionibus quas (dg: Ge) 

Petrus Witmeri senior eius socer solvendas habuit ex quibuscumque 

hereditatibus sitis in territorio de Kuijc atque in medietate domus et 

aree site in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Willelmi de 

Berze ex uno et inter hereditatem Rijke dicte Witmerijs ex alio ut 

dicebat supportavit (dg: ..) Gerardo Witmeri et dicte Rijke eius sorori 

liberis quondam Petri Witmeri predicti promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 15 do 17-02-1390. 

Voornoemde Gerardus Witmeri beloofde aan voornoemde Henricus Nerinc een 

lijfrente van 45 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Dictus Gerardus Witmeri promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto (dg: Hen) Henrico Nerinc vitalem pensionem XLV solidorum monete 

anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra nativitatis Domini ex 

omnibus (dg: s) suis bonis et cum Henricus mortuus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 16 do 17-02-1390. 

Rijka dvw Petrus Witmeri beloofde eenzelfde lijfrente49 aan voornoemde 

Henricus Nerinc. 

 

Rijka filia quondam Petri Witmeri cum tutore promisit super omnia se 

daturam et soluturam dicto Henrico (dg: Witmeri) #Nerinc# tantum eodem 

modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354r 17 do 17-02-1390. 

Johannes van Tula zv Johannes gnd Haghen van Lijt ev Elizabeth dvw Arnoldus 

gnd Lijsbetten van den Laer gaf uit aan Goeswinus zvw voornoemde Arnoldus 

Lijsbetten soen alle erfgoederen die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Elizabeth gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elizabeth, gelegen onder Nistelrode; de uitgifte geschiedde voor de lasten 

die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Nistelrode te leveren. De brief overhandigen aan hem of aan 

Willelmus Sporken. 

 

Solvit. Debent VI debarios) Solvit totum. 

Johannes de Tula filius Johannis dicti Haghen de Lijt (dg: omnes) maritus 

                         
49 Zie → BP 1179 p 175r 08 wo 26-05-1395, overdracht van 1/3 deel van de 

lijfrente. 
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et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Lijsbetten van 

den Laer omnes hereditates sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Elizabeth successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Nijsterle sitas ut dicebat (dg: supportavit) #dedit ad 

hereditariam paccionem# Goeswino filio dicti quondam Arnoldi Lijsbetten 

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

ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Nijsterle 

tradenda ex premissis promittens ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes Penu et Goess datum supra. 

Tradetur littera. Traditur litera sibi vel Willelmo (dg: Sporken) 

Sporken. 

 

1178 mf10 D 01 f. 354v. 

 Quinta post Valentini: donderdag 17-02-1390. 

 in vigilia Mathije: woensdag 23-02-1390. 

 Quinta post oculi: donderdag 10-03-1390. 

 Quinta post judica: donderdag 24-03-1390. 

 

BP 1178 f 354v 01 do 17-02-1390. 

Theodericus zv Godefridus die Heilt van Dijnter verkocht aan Johannes van 

der Boven een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) alle goederen van verkoper gelegen onder Dinther en 

Schijndel, (2) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, (3) alle goederen die aan hem en zijn vrouw Weijndelmoedis dvw 

Johannes van der Aa gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes van 

der Aa resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Aleijdis mv 

voornoemde Weijndelmoedis, belast met de onraad. 

 

Theodericus filius Godefridi die Heilt de Dijnter hereditarie vendidit 

Johanni van der Boven hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex omnibus bonis 

dicti venditoris quocumque locorum infra parochias de Dijnter et de 

Scijnle sitis atque ex omnibus bonis de morte suorum parentum successione 

advolvendis quocumque sitis atque ex omnibus bonis sibi et Weijndelmoedi 

sue uxori filie quondam Johannis van der Aa de morte eiusdem quondam 

Johannis van der Aa successione advolutis et post mortem Aleijdis matris 

dicte (dg: A) Weijndelmoedis successione advolvendis quocumque sitis ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet ex premissis de jure solvendis. Testes (dg: Sc) Penu et 

Goess datum quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 354v 02 do 17-02-1390. 

Johannes Guldeman van Scijnle verkocht aan Arnoldus nzvw hr Leonius van 

Scijnle een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, 

beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan wijlen Reijnerus 

Willems, reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, de 

grondcijns en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes Guldeman de Scijnle hereditarie vendidit Arnoldo filio naturali 

quondam domini Leonii de Scijnle hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

(verbeterd uit: ex) in Busco tradendam ex (dg: hereditate) domo et orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus sitis #in parochia de Scijnle# inter 

communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem quondam Reijneri Willems ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure et censu domini fundi 

(dg: exinde solvendis) et hereditario censu XX solidorum communis 
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pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 03 do 17-02-1390. 

Ghevardus van den Vorstenbossche verkocht aan Heijmericus Groij een 

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

leveren, gaande uit (1) 2 bunder land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen Zeelkinus van den Berghe enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met 5 schelling aan de naburen aldaar, (2) een 

kamp, 6 lopen rogge groot, aldaar, tussen Arnoldus Wouters soen enerzijds 

en Petrus Lommelman anderzijds, dit kamp reeds belast met een b-erfpacht 

van 1 mud rogge aan Arnoldus van Andel. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche hereditarie vendidit (dg: Sij) 

Heijmerico Groij hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: s) 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex duobus bonariis terre sitis in parochia de Nijsterle in loco 

dicto Vorstenbossche inter hereditatem (dg: .....) Zeelkini van den 

Berghe ex uno et inter communitatem ex alio (dg: promittens) atque ex 

campo sex lopinos siliginis in semine capiente sito ibidem inter 

hereditatem Arnoldi Wouters soen ex uno et inter hereditatem Petri 

Lommelman ex alio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque solidis vicinis ibidem ex dictis duobus bonariis terre et 

hereditaria paccione unius modii siliginis Arnoldo de Andel ex dicto 

campo prius solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 354v 04 do 17-02-1390. 

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

Heijnmannus zvw Willelmus Heijnkens soen, tbv Margareta wv voornoemde 

Willelmus Heijnkens soen en alle kv voornoemde Margareta en wijlen 

Willelmus, een akker, gnd Palsakker, in Erp, tussen Willelmus van Erpe 

enerzijds en Henricus Knode, met een weg ertussen, anderzijds, aan hem 

verkocht door Willelmus van der Aelsvoert, belast met een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Rodolphus Rover van Lijt eerder verworven had 

van voornoemde Johannes verkoper. 

 

Nota bis est redemptus. 

Johannes filius quondam naturalis domini Rodolphi Rover investiti 

ecclesie de Erpe agrum terre dictum communiter (dg: Pl) Palsacker situm 

in parochia de Erpe inter hereditatem Willelmi de Erpe (dg: .) ex uno et 

inter hereditatem Henrici Knode !ex alio !quadam via interiacente ex alio 

venditum sibi a Willelmo van der Ael[s]voert prout in litteris vendidit 

Heijnmanno filio quondam Willelmi Heijnkens soen ad opus Margarete 

relicte eiusdem quondam Willelmi Heijnkens soen et ad opus omnium 

liberorum dicte Margarete !dicti quondam Willelmi (dg: cum litteris et 

jure) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: mensure in Busco) exinde solvenda 

(dg: et quam dicta) quam Rodolphus Rover de Lijt prius erga dictum 

Johannem venditorem acquisiverat ex dicto agro solvenda ut dicebat. 

Testes datum supra. 

{Einde van dit contract met haal verbonden met BP 1178 f 354v 15}. 

 

BP 1178 f 354v 05 do 17-02-1390. 

(dg: Theodericus van den Ynden vernaderde voornoemde akker, voor zover het 

betreft Willelmus en Johannes, kv voornoemde Margareta). 

 

(dg: Theodericus van den Ynden prebuit patentes denarios ad redimendum 

dictum agrum in quantum concernit Willelmum et Johannem liberos dicte 

Margarete). 
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BP 1178 f 354v 06 wo 23-02-1390. 

Theodericus van den Ynden vernaderde voornoemde akker, voor zover het 

betreft Willelmus en Johannes, kv voornoemde Margareta, en droeg weer over. 

 

Theodericus van den Ynden prebuit patentes denarios ad redimendum dictum 

agrum in quantum concernit Willelmum et Johannem liberos dicte Margarete 

et reportavit. Testes Penu et Jorden datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1178 f 354v 07 wo 23-02-1390. 

Engberta dvw Arnoldus gnd van Wel droeg over aan Johannes Herbrechts soen 

(1) een huis, erf en 4 bunder land, in Schijndel, tussen Godescalcus van 

den Hulsen enerzijds en jkvr Aleijdis wv Ludingus zv Danijel van de Dijk 

anderzijds, (2) alle goederen, die aan Arnoldus gnd Hoghe Noen gekomen 

waren na overlijden van zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Godescalcus, 

(3) een stuk land, gnd die Hemelsdonk, (4) een akker, gnd die Versdonk, in 

Schijndel, tussen Katherina wv Willelmus Leijten soen enerzijds en 

Margareta sv voornoemde Katherina anderzijds, aan hem overgedragen door 

Boudewinus gnd Gruijter. 

 

Engberta filia quondam Arnoldi dicti de Wel domum aream atque quatuor 

bonaria terre sitas in parochia de Scijnle inter hereditatem Godescalci 

van den Hulsen ex uno et inter hereditatem domicelle Aleijdis relicte 

quondam (dg: Lund) Ludingi filii Danijelis de Aggere ex alio atque omnia 

et singula bona Arnoldo dicto Hoghe Noen de morte quondam Elizabeth 

relicte quondam Godescalci predicti #sue# matris jure successionis 

advoluta quocumque locorum sita necnon quandam peciam terre dictam 

communiter die Hemelsdonc insuper quendam #agrum# dictum die (dg: d) 

Versdonc cum suis attinentiis singulis et universis situm in 

jurisdictione de Scijnle inter hereditatem Katherine relicte quondam 

Willelmi Leijten soen et inter hereditatem Margarete sororis Katherine 

predicte (dg: ex alio) supportatos sibi a Boudewino dicto Gruijter prout 

in litteris supportavit Johanni Herbrechts soen cum litteris et aliis et 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 08 do 10-03-1390. 

Voornoemde Johannes Herbrechts soen droeg voornoemde goederen over aan 

Petrus Ghiben soen van den Pettelaer. 

 

Dictus Johannes Herbrechts soen dictas hereditates et bona supportavit 

Petro (dg: van ?L) Ghiben soen van den Pettelaer cum omnibus! et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et Jorden datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 354v 09 do 24-03-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Cristianus bakker een n-erfpacht van 1 mud 6 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Cristiano pistori 

hereditariam paccionem unius modii et sex sextariorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

premissis promisit super omnia sufficientem facere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 354v 10 do 17-02-1390. 

Walterus zvw Walterus van Oerle ontlastte Gerardus zvw Heijnmannus Aleijten 

soen van alle geschillen, waarmee voornoemde Walterus voornoemde Gerardus 

kan aanspreken. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

124 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle (dg: pro) quitum clamavit 

Gerardum filium quondam Heijnmanni (dg: Aleijdem) Aleijten soen ab 

omnibus causis et impeticionibus quibus mediantibus ipse Walterus dictum 

Gerardum impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ut dicebat. Testes Penu et Goess testes quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 354v 11 do 17-02-1390. 

Voornoemde Gerardus ontlastte voornoemde Walterus van alle geschillen, 

waarmee voornoemde Gerardus voornoemde Walterus kan aanspreken. 

 

Dictus Gerardus quitum clamavit dictum Walterum ab omnibus causis et 

impeticionubus quibus mediantibus ipse Gerardus prefatum Walterum 

impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 12 do 17-02-1390. 

Walterus zvw Walterus van Oerle verklaarde dat Johannes Oem van Buchoven 13 

Hollandse gulden betaald heeft, die hij hem afgelopen Lichtmis (wo 02-02-

1390) verschuldigd was van een b-erfcijns van 13 Hollandse gulden, die 

voornoemde Johannes aan voornoemde Walterus moet betalen, gaande uit een 

huis en erf van voornoemde Johannes, in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Johannem Oem de Buchoven de XIII Hollant gulden quos 

dictus Johannes sibi debebat purificationis proxime preterito de 

hereditario censu XIII Hollant gulden quem (dg: Jo) dictus Johannes dicto 

Waltero tenetur annuatim ex domo et area dicti Johannis sita in Busco in 

vico Ortensi ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 13 do 17-02-1390. 

Hermannus Pijnghe beloofde aan Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen, tbv 

zijn moeder Elizabeth, 39 Gelderse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen 

met Pasen (zo 03-04-1390), 1/3 deel met Pinksteren (zo 22-05-1390) en 1/3 

deel met Sint-Lambertus aanstaande (ma 25-07-1390). 

 

Hermannus Pijnghe promisit Rodolpho Delft filio quondam Jacobi Aven soen 

ad opus Elizabeth sue matris XXXIX (dg: Gerl) Gelre gulden seu valorem 

pro una tercia parte pasche pro secunda tercia parte in festo 

penthecostes et pro ultima tercia parte in festo Lamberti proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 14 do 17-02-1390. 

Matheus Loet ev Batha dvw Johannes van Stripe verkocht aan Johannes nzv 

Johannes van den Vine Eijcken 1/3 deel in een b-erfpacht van 4 mud 5 lopen 

rogge, maat van Helmond en in een b-erfpacht van 4 mud 4 lopen gerst, maat 

van Helmond, welke pachten voornoemde Johannes van Stripe met Lichtmis in 

Aarle beurt, gaande uit alle erfgoederen {f.355r} en beemden, die waren van 

wijlen hr Johannes priester zvw Cristianus smid van Helmond, gelegen onder 

Aarle, uitgezonderd een beemd in Aarle, ter plaatse gnd die Bieshorst, de 

erfpacht belast met 1/3 deel van 3 penningen cijns en van ½ kapoen. 

 

Matheus Loet maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris filie quondam 

Johannis van Stripe terciam partem ad se et ad suam uxorem spectantem in 

hereditaria paccione quatuor modiorum et quinque lopinorum siliginis 

mensure de Helmont et hereditaria paccione quatuor modiorum et quatuor 

lopinorum (dg: siliginis) ordei dicte mensure quas pacciones dictus 

Johannes van Stripe solvendas habuit hereditarie purificationis et in 

Arle tradendas ex omnibus hereditatibus {volgt BP 1178 f 355r 01}. 

 

BP 1178 f 354v 15 do 17-02-1390. 

Andreas zv Henricus Lonijs soen vernaderde, in aanwezigheid van voornoemde 
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Heijnmannus en in afwezigheid van voornoemde Margareta en haar kinderen. 

 

+. {Met haal verbonden met einde van BP 1178 f 354v 04}. 

Andreas filius Henrici Lonijs soen in presentia dicti Heijnmanni et in 

absentia dicte (dg: Eliza) Margarete et eius liberorum prebuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 354v 16 do 17-02-1390. 

Theodericus van der Ynden vernaderde op dezelfde manier.. 

 

Theodericus van der Ynden eodem modo prebuit. 

 

1178 mf10 D 02 f. 355. 

 Quinta post Valentini: donderdag 17-02-1390. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 18-02-1390. 

 anno nonagesimo mensis februarii die XVIII: vrijdag 18-02-1390. 

 

BP 1178 f 355r 01 do 17-02-1390. 

{vervolg van BP 1178 f 354v 14} et pratis que fuerant quondam domini 

Johannis #presbitri# filius! quondam domini Cristiani fabri (dg: 

presbitri) #de Helmont# infra parochiam de Arle habuit sitas excepto uno 

prato s[ito] in parochia de Arle in loco dicto die Bijeshorst ut dicebat 

vendidit Johanni #filio naturali Johannis# van den Vine Eijcken 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta (dg: III denariis 

census et dimidii caponis dicti) tercia parte III denariorum census et 

(dg: unius) dimidii caponis annuatim #ex# dicta tercia parte dicte 

hereditarie paccionis (dg: ad) solvenda. Testes Penu et Goess datum 

quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 355r 02 do 17-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 82½ Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori octoginta duos et dimidium Hollant 

gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 03 do 17-02-1390. 

Ludekinus zvw Gerardus Claes soen droeg over aan Johannes Smedeken van 

Bucstel een huis, hofstad en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd die Strijpt, 

tussen Johannes Eijghenbroet enerzijds en Theodericus Moelner anderzijds, 

aan hem verkocht door Willelmus zv jkvr Henrica wv Willelmus Bastart. 

 

Ludekinus filius quondam Gerardi Claes soen domum (dg: ?locostadium) 

#domistadium# et ortum sitos in parochia de Bucstel ad locum dictum die 

Strijpt inter hereditatem Johannis (dg: Eijghenb) Eijghenbroet ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Moelner ex alio venditos sibi a Willelmo 

filio domicelle Henrice relicte quondam (dg: Henrici H) Willelmi Bastart 

ut dicebat supportavit Johanni Smedeken de Bucstel promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 355r 04 do 17-02-1390. 

(dg: Johannes van den Boegarde van Scijnle beloofde aan Rutgherus van der 

He). 

 

(dg: #....# Johannes van den Boegarde de Scijnle promisit super habita et 

habenda Rutghero van der He). 

 

BP 1178 f 355r 05 vr 18-02-1390. 

Rutgherus van der Hellen beloofde aan zijn broer Johannes van den Boegarde 
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en aan Johannes zv Truda 200 Brabantse dobbel na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus van der Hellen promisit super habita et habenda Johanni van den 

Boegarde suo fratri et Johanni filio Trude #seu eorum alteri# CC Brabant 

dobbel ad monitionem ipsorum seu alterius eorundem persolvendos. Testes 

Goess et Jorden datum sexta #post Valentini#. Tradetur littera dicto 

Rutghero. 

 

BP 1178 f 355r 06 vr 18-02-1390. 

Lambertus van den Havelaer verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Bastart, 

tbv zijn moeder jkvr Henrica wv voornoemde Willelmys Bastart, een stuk 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen erfgoed van de heer 

van Boxtel enerzijds en Johannes die Vorster anderzijds, belast met ½ oude 

groot. 

 

Lambertus van den Havelaer peciam prati sitam in parochia de (dg: Lije) 

Bucstel in loco dicto Luttel Lijemde inter hereditatem domini de Bucstel 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Vorster ex alio vendidit 

Willelmo filio quondam Willelmi Bastart ad opus domicelle Henrice (dg: 

reli) sue matris relicte dicti quondam Willelmi Bastart promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 07 vr 18-02-1390. 

Godefridus zvw Johannes gnd Godekens soen verkocht aan zijn broer Denkinus 

zv voornoemde Johannes gnd Godekens soen de helft van 1½ morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd op Rullen, tussen Albertus van Heijnxtstem enerzijds 

en voornoemde Denkinus anderzijds, belast met de helft van 8 schreden dijk, 

ter plaatse gnd Wasblaken. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Godekens soen (dg: peciam) 

#medietatem unius et dimidii iugerum# terre sitam in parochia de Empel in 

loco dicto op (dg: den) Rullen inter hereditatem (dg: Johanni filii dicti 

quondam Johannis) Alberti de Heijnxtstem ex uno et inter hereditatem 

Denkini !#dicti# filii Johannis dicti Godekens soen (dg: so) ut dicebat 

(dg: supportavit) #vendidit# dicto Denkino suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta medietate octo passuum 

dictorum screden aggeris sitorum ad locum dictum Wasblaken ad (dg: ?hac 

de jure) dictam medietatem de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 08 vr 18-02-1390. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 355r 09 vr 18-02-1390. 

Steijnkinus zvw Henricus Stanssen soen, Henricus uijt Vinckel ev Batha, en 

Fredericus van der Koeveringen ev Aleijdis, dvw voornoemde Henricus 

Stanssen soen, verkochten aan Johannes Spruijt een stuk beemd, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd die Lange Beemden, tussen erfgoed behorend tot de 

goederen gnd het Goed te Hoeven enerzijds en kv Margareta ?dv Henricus 

Everaets anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Steijnkinus filius quondam Henrici Stanssen soen Henricus uijt Vinckel 

maritus et tutor Bathe sue uxoris et Fredericus van der Koeveringen 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Henrici Stanssen soen peciam prati sitam in parochia de (dg: N) Beke 

prope Arle in loco dicto die Lange Beemde inter hereditatem spectantem ad 

bona dicta tGoet te Hoeven ex uno et inter hereditatem liberorum 

Margarete dicte (dg: heren) !Henrici Everaets ex alio vendiderunt Johanni 

Spruijt promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 
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dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 10 vr 18-02-1390. 

Willelmus zvw Johannes van Nederijnen gaf uit aan Theodericus zvw Johannes 

van Gherwen een huis en erfgoed in Den Bosch, over de Baseldonkse Brug, 

tussen de stadsmuur enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Bathen soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts naar deels het 

gemene water, deels erfgoed van wijlen Matheus Becker; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 4½ oude groot aan de hertog, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 30 pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 

een jaar (za 24-06-1391). 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Nederijnen domum et hereditatem 

sitam in Busco ultra pontem dictum die Baseldonchsche Bruggen inter murum 

oppidi de Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Bathen soen ex 

alio tendentem a communi platea retrorsum (dg: ad co) partim ad communem 

aquam et partim ad hereditatem quondam Mathei Becker (dg: ut dicebat 

dedit ad he) cum suis attinentiis prout ibidem sita est ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum (dg: Joh) #Theoderico# filio quondam Johannis de 

Gherwen ab eodem hereditarie possidendam pro quatuor et dimidio grossis 

antiquis (dg: .) domino duci exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu triginta librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

(dg: mediatim mediatim Johannis et mediatim) Johannis et pro primo 

termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex premissis 

promittens (dg: warandiam pro premissis et) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 11 vr 18-02-1390. 

Voornoemde Theodericus en zijn zoon Johannes beloofden aan voornoemde 

Willelmus een n-erfcijns van 15 pond 10 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, voor het eerst over een jaar (za 24-06-1391), gaande uit de hoeve 

van voornoemde Theodericus, gnd ter Lieshout, in Bakel, ter plaatse gnd 

Milheze. 

 

Dictus Theodericus #et Johannes eius filius# promisit se daturos et 

soluturos dicto Willelmo hereditarium censum quindecim librarum #et X 

solidorum# monete hereditarie nativitatis Johannis et primo termino a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex manso dicti Theoderici 

(dg: sito) dicto ter Lijeshout sito in parochia de Bakel in loco dicto 

Milheze et ex attinentiis eiusdem mansi universis promittentes #indivisi# 

supr habita et habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 12 vr 18-02-1390. 

En hij kan de cijns van 15 pond 10 schelling terugkopen gedurende 3 jaar na 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), met 155 Hollandse gulden of de waarde 

en met de cijns van het jaar van wederkoop. De wederkoop zal in Den Bosch 

zijn, in het woonhuis van voornoemde Willelmus of in het wisselkantoor. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van 

den Kloot, Johannes Sorge, Johannes Beckerke en Gerardus Ossen. 

 

A. 

Et poterit dictum censum XV librarum #et X solidorum# redimere ad spacium 

(dg: trium) trium annorum post festum nativitatis Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum 

centum et quinquaginta quinque Hollant gulden seu valorem et cum censu 

anni redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma et 

huiusmodi redempcio fiet in Busco in (dg: vo) domo (dg: dicti W) 

habitationis dicti Willelmi seu in cambio ibidem. Acta in Busco in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Globo Johanne Sorge Johanne Beckerke 

Gerardo Ossen datum anno nonagesimo mensis februarii die XVIII hora (dg: 
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com) none. 

 

BP 1178 f 355r 13 vr 18-02-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Willelmus 26 Gelderse gulden 

of de waarde en 13 pond geld met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Willelmo (dg: XXVI G) XXVI Gelre gulden 

seu valorem et XIII libras monete ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 355r 14 vr 18-02-1390. 

Voornoemde Willelmus ontlastte voornoemde Theodericus van alle aanspraken, 

die hij tegen hem zou kunnen hebben. 

 

Dictus Willelmus quitum clamavit dictum Theodericum ab causis et 

impeticionibus quibus mediantibus dictum Theodericum impetere posset a 

quocumque tempore usque in diem presentem salvis promissionibus et 

contractibus hodierno die dicto Willelmo a dicto Theoderico in litteris 

inde confectis in suo vigore permansuris. Testes supra. 

 

1178 mf10 D 03 f. 355v. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 19-02-1390. 

 

BP 1178 f 355v 01 za 19-02-1390. 

Godefridus Vijfvoet, zvw Johannes gnd Andries soen bv Henricus Roggen, en 

Laurencius zvw Henricus van der Hoernic ev Oda, dvw Lambertus Andries soen 

bvw voornoemde Henricus Roggen, verkochten aan Arnoldus nzv hr Leonius van 

Scijnle alle erfgoederen, die aan hen, voornoemde Oda en de gezusters 

Elizabeth en Batha, dvw Batha sv voornoemde Henricus Roggen, gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Henricus Roggen, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van Metta wv voornoemde Henricus Roggen, gelegen onder 

Schijndel. Voornoemde Elizabeth en Batha zullen afstand doen. 

 

Godefridus Vijfvoet filius quondam Johannis dicti Andries soen fratris 

olim (dg: H) Henrici Roggen Laurencius filius quondam Henrici van der 

Hoernic maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie qondam Lamberti 

Andries soen fratris dicti quondam Henrici Roggen omnes hereditates et 

bona eis et dicte Ode atque (dg: Ba) Elizabeth et Bathe sororibus 

filiabus quondam Bathe sororis olim #dicti# Henrici Roggen de morte 

eiusdem quondam Henrici Roggen successione advolutas et post mortem Mette 

(dg: u) relicte dicti quondam Henrici Roggen successione advolvendas 

quocumque infra parochiam de Scijnle consistentes sive sitas ut dicebant 

vendiderunt Arnoldo filio naturali domini !domini (dg: K) Leonii de 

Scijnle promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte eorundem venditorum ac dictarum Elizabeth et (dg: 

so) Bathe sororum deponere et quod ipsi dictas Elizabeth et Batham super 

premissis facient renunciare et perpetue tales habere quod nunquam 

presument se jus in premissis habere. Testes Scilder et Goes datum 

sabbato post Valentini. 

 

BP 1178 f 355v 02 za 19-02-1390. 

(dg: Johannes Vijfvoet verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Vijfvoet prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 355v 03 za 19-02-1390. 

Theodericus de Moelner van Hezewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Theodericus de Moelner de Hezewijc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 355v 04 za 19-02-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Zanders soen ev Aleijdis dvw Arnoldus Avemari 

droeg over aan Arnoldus zvw Alardus Koetman van Os een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit ½ morgen land, in Oss, 

op de gemeint van de villa van Oss, tussen Gerardus Vos enerzijds en 

Henricus gnd Yden anderzijds, aan wijlen voornoemde Arnoldus Avemari 

verkocht door Arnoldus Bogart zvw Henricus Bogart van Osse, welke cijns nu 

aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: Av) dicti Zanders soen maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi Avemari 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Johannis de 

dimidio iugero terre sito in parochia de Os supra communitatem ville de 

Os inter hereditatem Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti Yden ex alio venditum dicto quondam Arnoldo Avemari ab Arnoldo 

Bogart filio quondam Henrici Bogart de Osse prout in litteris (dg: su) et 

quem nunc ad se spectare dicebat supportavit Arnoldo filio quondam Alardi 

Koetman de Os cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui deponere) et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi Avemari deponere. Testes 

Gerardus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 355v 05 za 19-02-1390. 

(dg: ?Ger). 

 

BP 1178 f 355v 06 za 19-02-1390. 

Gerardus zvw Henricus van Uden droeg over aan Theodericus Buc zvw 

Godescalcus van der Sporct en aan Henricus Buc zv Theodericus zvw 

Theodericus Buc een huis en erf in Den Bosch, achter de kerk van de 

Minderbroeders, naast erfgoed van voornoemde Henricus van Uden, aan de kant 

van het Klein Begijnhof, aan hem overgedragen door voornoemde Henricus van 

Uden. De bief overhandigen aan Rodolphus van den Zande. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Henrici de Uden domum et aream sitam in Busco 

retro ecclesiam fratrum minorum contigue iuxta hereditatem dicti Henrici 

de Uden in latere versus parvam curiam beghinarum de Buscoducis (dg: q) 

supportatam sibi a dicto Henrico de Uden suo patre prout in litteris 

supportavit (dg: H) Theoderico Buc filio quondam Godescalci van der 

Sporct et Henrico Buc (dg: generis Henrici filii H dicti quondam de ?Ud) 

filio (dg: quo) Theoderici filii quondam Theoderici Buc cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goess et Jorden datum supra. Tradetur littera Rodolpho 

van den Zande. 

 

BP 1178 f 355v 07 za 19-02-1390. 

Ghisbertus van de Doorn als procurator van het gasthuis in Den Bosch 

verpachtte aan Henricus van den Blommendael een hoeve, gnd Poelakker, in 

Moergestel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

22-05-1390), per jaar voor 90 zwarte tournosen kleine penningen die hieruit 

gaan, en voor een jaarpacht van 11 mud rogge en ½ mud even, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan het gasthuis te leveren. Henricus zal elk 

jaar een zeinde en 3 steen vlas geven, en voor het gasthuis 6 vrachten turf 

uitgraven, die drogen en in het gasthuis afleveren. Henricus zal elk jaar 

met Sint-Martinus 3 dobbel mottoen van Vilvoorde geven voor de beesten, die 

Henricus op voornoemde hoeve weidt. Henricus zal de hoeve in het 7e jaar te 

pachters recht bezitten, en de helft van de beesten, die aan het eind van 

dat jaar op de hoeve zijn, ter waarde van 19 Brabantse dobbel, op de hoeve 
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achterlaten, of daarvoor 19 Brabantse dobbel betalen. Henricus zal de 

gebouwen te pachters recht onderhouden. Twee brieven. 

 

Ghisbertus de Spina procurator hospitalis in Busco ex parte et nomine 

dicti hospitalis mansum quendam ad dictum hospitale spectantem dictum 

communiter Poelacker situm in parochia de Gestel prope Oesterwijc cum 

eius attinentiis ut dicebat dedit ad annum pactum Henrico van den 

Blommendael ab eodem ad spacium sex annorum a festo penthecostes proxime 

futuro sine medio subsequentium possidendum pro nonaginta nigris 

Turonensibus denari[orum] parvorum prius inde solvendis a dicto Henrico 

termino solucionis in hoc consueto et pro annua paccione (dg: undec) 

undecim modiorum siliginis et dimidii modii (dg: ordei) avenule dicte 

even mensure de Busco danda dicto hospitali quolibet dictorum sex annorum 

purificationis et in Busco tradere additis condicionibus sequentibus 

primo videlicet quod dictus Henricus dabit dicto hospitali quolibet 

dictorum sex annorum decentem curialitatem atque tria pondera dicta steen 

lini termino ad hoc consueto item quod dictus Henricus quolibet dictorum 

sex annorum effodiet seu effodi faciet sex plaustra cespitum et dictos 

cespites desiccabit et in dicto hospitali deliberabit item quod dictus 

Henricus dabit dicto hospitali quolibet dictorum sex annorum in festo 

Martini tres dobbel mottoen Filfordie vel valorem et hoc pro bestiis quas 

dictus Henricus dicto spacio sex annorum durante in dicto manso depascet 

seu nutriet item quod dictus Henricus dictum mansum septimo anno ad jus 

coloni tenebit et quod idem Henricus medietatem bestiarum pertunc in 

dicto manso existentium et tunc in fine dicti septimi anni ad dictum 

hospitale spectantem ad valorem XIX Brabant dobbel relinquet vel idem 

Henricus pro eadem medietate dictarum bestiarum dicto hospitali in fine 

dicti septimi anni dabit et solvet XIX Brabant dobbel item quod dictus 

Henricus edificia dicti mansi ad jus coloni tenebit et mediantibus 

premissis promisit tamquam procurator nomine dicti hospitalis warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia et quod 

ipse dictos condiciones dicto hospitale faciet etc. Testes Penu et Jorden 

datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 355v 08 za 19-02-1390. 

Hubertus zvw Hubertus Mersman van Lijeshout beloofde aan Arnoldus nzv 

Henricus Scilder een lijfrente van 5 Hollandse gulden (dg: of de waarde) 

met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Hubertus filius quondam Huberti Mersman de Lijeshout (dg: legitime 

vendidit) promisit super habita et habenda Arnoldo filio #naturali# 

Henrici Scilder se daturum dicto Arnoldo vitalem quinque Hollant gulden 

(dg: vel valorem) anno quolibet ad eius vitam purificationis ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis ut dicebat et cum mortuus fuerit. Testes 

Penu et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 355v 09 za 19-02-1390. 

Reijnerus gnd van Berze zv Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Gielijs 

droeg over aan Willelmus van Vlaenderen en diens vrouw Katherina wv 

Woltherus van Beke een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Oebelkens Brake, 1 mud 

rogge groot, in Hees, tussen Rodolphus van Kessel enerzijds en een gemene 

waterlaat anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Arnoldus gnd 

van Berze zvw Johannes van Berze bakker. Met achterstallige termijnen. De 

pacht zal direct na overlijden van voornoemde Willelmus en Katherina gaan 

naar de Armen in het Groot Gasthuis bij de Gevangenpoort. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus of zijn vrouw Katherina. 

 

Reijnerus dictus de Berze filius Johannis de Berze filii quondam Willelmi 

dicti Gielijs hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre dicta 
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communiter (dg: Oebelkens Brake unum mo) Oebelkens Brake unum modium 

siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de Hees inter 

hereditatem Rodolphi de Kessel ex uno et inter communem aqueductum dictum 

communiter waterlaet ex alio venditam sibi ab Arnoldo dicto de Berze 

filio quondam Johannis de Berze pistoris prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo de Vlaenderen et Katherine eius uxori relicte 

quondam Woltheri de Beke cum litteris et jure #et arrestagiis# promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere tali condicione quod (dg: dictus) dicta paccio statim post mortem 

primodictorum Willelmi et Katherine ad pauperos pro tempore futuro in 

maiori hospitali sito prope portam captivorum decumbentes et ad neminem 

alium revertetur (dg: ad) et [a]dvolvetur. Testes Penu et Goess datum ut 

supra. Detur dicto Willelmo vel Katherine eius uxori. 

 

BP 1178 f 355v 10 za 19-02-1390. 

Theodericus van den Vesten beloofde aan Gerardus van Aa 140 oude schilden 

op maandag na het octaaf van Pasen (ma 11-04-1390) te betalen. Anders zal 

hij op de gevangenpoort in Den Bosch gaan en die niet verlaten alvorens dit 

geld te betalen danwel met instemming van voornoemde Gerardus. 

 

Theodericus van den (dg: Adi) Vesten promisit Gerardo de Aa C et XL aude 

scilde ad feriam secundam post octavas pasce proxime futuras (dg: pers) 

alioquin (dg: ?circumfacte) ascendet portam captivorum in Busco inde non 

exiturus nisi prius solverit dictam pecuniam aut cum consensu dicti 

Gerardi. 

 

BP 1178 f 355v 11 ±za 19-02-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Gerardus alle kosten te 

vergoeden die voornoemde Gerardus in het huis van de Lombarden verschuldigd 

is, te weten vanaf afgelopen Sint-Remigius (vr 01-10-1389) tot aan het 

octaaf van Pasen aanstaande (zo 10-04-1390), wegens 140 oude schilden. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Gerardo quod ipse omnes 

expensas quas ?idem Gerardus dabit #aut solvere tenetur# (dg: p) in domo 

lombardorum scilicet ab (dg: octavis pasce nu ?d) a festo Remigii proxime 

preterito usque ad octavas pasce proxime futuro occacione C et XL aude 

scilde taliter #solvet# videlicet quod dicto Gerardo nullum dampnum 

exinde eveniat. 

 

1178 mf10 D 04 f. 356. 

 in profesto Petri ad cathedram: maandag 21-02-1390. 

 Secunda post cantate: maandag 02-05-1390. 

 

BP 1178 f 356r 01 ma 21-02-1390. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boest droeg over aan Godefridus zv Godefridus 

Sceijvel een b-erfcijns van 20 oude groten en 20 oude zwarte tournosen 

kleine penningen, welke cijns mr Johannes Goudsmijt en Ghibo van den 

Gheijnen aan voornoemde wijlen Arnoldus Boest betaalden, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde mr Johannes en Ghibo, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welke 

cijns na erfdeling aan voornoemde Arnoldus Rover was gekomen. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Arnoldi Boest hereditarium censum viginti 

grossorum antiquorum et viginti antiquorum nigrorum Turonensium 

denariorum parvorum quem censum magister Johannes Goudsmijt et Ghibo van 

den Gheijnen dicto quondam Arnoldo Boest solvere consueverunt mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex hereditatibus dictorum magistri Johannis 

et Ghibonis sitis in Busco in vico Orthensi que census dicto Arnoldo 

Rover mediante divisione hereditaria inter ipsum et eius in hoc coheredes 

habita de bonis dicti quondam Arnoldi Boest simul cum quibuscumque aliis 

bonis cessit in partem prout in litteris quas vidimus hereditarie 
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supportavit Godefrido filio Godefridi Sceijvel promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes Goess et Jorden datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1178 f 356r 02 ma 21-02-1390. 

Johannes zvw Henricus Meester verkocht aan Laurencius zvw Gerardus gnd 

Gheen Peters soen van Orthen 1½ morgen land, ter plaatse gnd die Orthense 

Donk, tussen Ghevardus Stummeken enerzijds en Cristina wv mr Arnoldus van 

Oesterwijc anderzijds, belast met waterlaten. 

 

Johannes filius quondam Henrici Meester unum et dimidium jugera terre 

sita in (dg: .) loco dicto die Orthensche Donc inter hereditatem Ghevardi 

Stummeken ex uno et hereditatem Cristine relicte magistri Arnoldi de 

Oesterwijc ex alio prout ibidem sunt sita et ad ipsum dinoscuntur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Laurencio filio quondam Gerardi 

dicti Gheen Peters soen de Orthen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 356r 03 ma 02-05-1390. 

Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, enerzijds en Mechtildis wv 

Jacobus Coptiten en Johannes Berwout zvw Johannes Berwout anderzijds 

maakten een erfdeling van een hoeve van wijlen Elizabeth Coptiten dvw 

Gerardus Coptiten, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. 

Mechtildis wv Johannes Coptiten kreeg (1) het woonhuis met ondergrond, 

misse en aangelegen land, tussen een weg aldaar enerzijds en feodale 

goederen van wijlen Jacobus Coptiten zv Gerardus anderzijds, en welk stuk 

land reikt tot aan een stuk land behorend aan eerstgenoemde Johannes en 

Mechtildis, (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemd stuk land, met een 

ander stuk land ertussen, enerzijds en een ander stuk land behorend aan 

eerstgenoemde Johannes en Mechtildis anderzijds, (3) een stuk land tussen 

laatstgenoemd stuk land behorend aan eerstgenoemde Johannes en Mechtildis 

enerzijds en een ander stuk land behorend aan eerstgenoemde Johannes en 

Mechtildis anderzijds, (4) een stuk land aldaar tussen laatstgenoemd stuk 

land behorend aan eerstgenoemde Johannes en Mechtildis enerzijds en 

Johannes van Oekel anderzijds, zoals afgebakend, (5) de helft van een stuk 

land aan de andere zijde van genoemde weg, tussen wijlen hr Godescalcus 

Roesmont priester enerzijds en voornoemde weg anderzijds, strekkend met 

beide einden aan voornoemde wijlen hr Godescalcus te weten de helft in de 

richting van Oisterwijk, zoals afgepaald, (6) de helft van ingeveer 6 

bunder beemd, tussen wijlen Jacobus Coptiten zv Gerardus enerzijds en erfg 

vw Engbertus van den Leempoel anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Jacobus Coptiten, (7) de helft van 

ongeveer 1 bunder beemd, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en 

Henricus die Cort anderzijds, te weten de helft richting erfgoed van 

Johannes van Dordrecht. 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten en Johannes Berwout betalen (1) de helft van 

de hertogencijns (2) de helft van 5 schelling oude pecunia, gaande uit de 

ongedeelde goederen, (3) de helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, die uit de ongedeelde goederen gaat. Eerstgenoemde Johannes 

en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, betalen de andere helft. 

Een dijk met ondergrond, aldaar naast voornoemd huis, naast de gemene weg, 

blijft gemeenschappelijk. De wilgen hierop aan de kant van voornoemd 

woonhuis behoren aan Mechtildis wv Jacobus Coptiten en de wilgen aan de 

andere kant richting gemene weg blijven gemeenschappelijk. 

Een stukje erfgoed, gnd een groeze, tussen voornoemd woonhuis van de hoeve 

en de gemene weg blijft gemeenschappelijk. 

Voornoemde weg in voornoemde hoeve blijft gemeenschappelijk voor beide 

partijen en voor anderen die daarin recht van weg hebben. 

Het water blijft aflopen zoals dat tot nu toe zijn loop had. 
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Johannes et Mechtildis liberi quondam Gerardi (dg: W) Berwout cum tutore 

ex una parte et Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore et 

Johannes Berwout filius quondam Johannis Berwout ex altera parte palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse de quodam manso (dg: 

sito) quondam Elizabeth Coptiten filie quondam Gerardi Coptiten sito in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum consistentibus ut dicebant mediante qua (dg: 

qua) divisione (dg: domum) domus #habitationis# cum suo fundo cum (dg: 

fu) fimario et (dg: ...) pecia terre sibi adiacens site ibidem inter (dg: 

com) quandam viam ibidem tendentem ex uno et inter (dg: f) bona feodalia 

quondam Jacobi Coptiten filii Gerardi ex alio #(dg: tendens cum un) et 

que pecia terre tendit ad peciam terre spectantem ad primodictos Johannem 

et Mechtildem (dg: -is)# item pecia terre sita ibidem inter dictam peciam 

terre quadam alia pecia terre (dg: ad) interiacente #ad dictos alios 

spectante# ex uno et inter quandam aliam peciam terre spectantem ad 

primodictos Johannem et Mechtildem ex alio item pecia terre sita ibidem 

inter iamdictam peciam terre spectantem ad primodictos Johannem et 

Mechtildem ex uno et inter (dg: here) quandam aliam (dg: peciam) peciam 

terre ad primodictos #Johannem et Mechtildem# spectantem ex alio (dg: 

Joh) item pecia terre sita ibidem inter hereditatem iamdictam peciam 

terre spectantem ad primodictos Johannem Mechtildem ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Oekel ex alio prout ibidem sunt site et limitate 

item #medietas# pecie terre site ibidem ab altera parte dicte vie inter 

hereditatem quondam (dg: Rodolphi) #domini Godescalci# Roesmont 

#presbitri# ex uno et inter inter (dg: hereditatem ad dictos {ruimte 

opengelaten} spectantem ex alio tendens cum uno fine ad) #et inter# 

dictam viam #ex alio tendens cum utroque# (dg: ten retrorsum) fine ad 

hereditatem dicti quondam domini Godescalci (dg: prout hac #medietatem 

que sita est versus# ibidem sita est et limitata) #scilicet illa medietas 

que sita est# versus Oesterwijc (dg: in) #prout ibidem est# limitata item 

medietas sex bonariorum vel circiter #prati# sitorum ibidem inter 

hereditatem (dg: spectantem) quondam Jacobi Coptiten filii Gerardi ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Engberti van den Leempoel ex alio 

scilicet illa medietas que sita est versus dictam hereditatem dicti 

quondam Jacobi Coptiten item medietas unius bonarii prati vel circiter 

siti ibidem inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter 

hereditatem Henrici die Cort ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem Johannis de Dordrecht ut dicebant dictis cesserunt in 

partem 

dicte Mechtildi relicte quondam Johannis Coptiten cessit in partem 

promittentes ratam servare 

tali condicione quod (dg: dictus Joh) Mechtildis relicta quondam Jacobi 

Coptiten et Johannes Berwout solvent medietatem census domini ducis #et 

medietatem quinque solidorum antique pecunie# ex dictis integris bonis de 

jure solvendi et medietatem hereditarie paccionis quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco ex dictis integris bonis de jure solvende sic 

quod primodictis Johanni et Mechtildi eius sorori dampna exinde non 

eveniant et simili modo primodicti Johannes et Mechtildis eius soror 

liberi quondam Gerardi Berwout solvent reliquam medietatem huiusmodi 

census ?domini domini ducis et paccionis sic quod dicte Mechtildi relicte 

quondam Jacobi Coptiten supra reliquam medietatem dampna exinde non 

eveniant ut recognoverunt et cum tutoribus suis super omnia promiserunt 

et medietatem dicti census quinque solidorum antique pecunie 

{van hier uit een haal naar “promiserunt”} 

hoc addito quod quidam (dg: ager) agger cum suo fundo (dg: tendens) situs 

ibidem (dg: ante) #iuxta# domum predictam contigue iuxta communem plateam 

erit earundem partium perpetue communis et (dg: ip) quod ipse partes 

dictum aggerem perpetue sub eorum communibus laboribus et expensis in 

bona disposicione observabunt scilicet salices consistentes et pro 

tempore consistentes in latere dicti aggeris versus dictam domum 

#habitationis# dicti mansi erunt et spectabant ad dictam Mechtildem 
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relictam #quondam Jacobi Coptiten# et salices consistentes et (dg: prope) 

pro tempore consistentes ab altero latere dicti aggeris versus dictam 

communem plateam erunt communes predictarum partium 

item quod particula hereditatis #dicte een groeze# sita ibidem (dg: ib) 

inter dictam domum habitationis dicti mansi et inter communem viam prout 

ibidem sita est erit et perpetue communis partibus antedictis item quod 

dicta via tendens in dicto manso prout ibidem transit et tendit pro 

presenti erit (dg: dictarum) perpetue communis (dg: dictis) et indivisa 

dictis partibus et aliis personis jus in eadem via habentibus item quod 

aque consistentes (dg: et in p) #et currentes et transire# in dicto manso 

cum suis attinentiis et per eundem cum suis attinentiis currentes 

obtinebunt suum transitum et cursum sicut hactenus habuerunt et habent 

pro presenti 

{hier eindigt haal die begon boven “hoc addito”} 

promiserunt insuper insuper dicti Johannes et Mechtildis liberi quondam 

Gerardi Berwout cum tutore (dg: quod ipsi) indivisi super omnia quod ipsi 

omnem obligationem ex parte eorum in dictis hereditatibus dicte Mechtildi 

relicte quondam Jacobi Coptiten in partem cessis existentem et eventuram 

antedicte Mechtildi deponent omnino et simili modo promisit dicta 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore et Johannes Berwout 

filius quondam Johannis Berwout indivisi super omnia #habita et habenda# 

obligationem et impeticionem ex parte eorundem in dictis hereditatibus 

primodictis Johanni et Mechtildi sue sorori in partem cessis existentes 

ac eventuras deponent. Testes Gerardus et Goes datum secunda post 

cantate. 

 

BP 1178 f 356r 04 ma 02-05-1390. 

Voornoemde Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout kregen (1) de 

schuur met ondergrond en een stuk aangelegen land, aldaar, tussen wijlen hr 

Godescalcus Roesmont priester enerzijds en een weg in voornoemde hoeve 

anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan wijlen hr 

Godescalcus Roesmont, (2) de helft van een stuk land, tussen wijlen hr 

Godescalcus Roesmont priester enerzijds en voornoemde weg anderzijds, 

strekkend met beide einden aan voornoemde wijlen hr Godescalcus, te weten 

de helft richting voornoemde schuur, zoals afgepaald, (3) een stuk land aan 

de andere kant van voornoemde weg, tussen een stuk land naast voornoemd 

woonhuis van voornoemde hoeve enerzijds en een stuk land behorend aan 

voornoemde {ruimte opengelaten} anderzijds, (4) een stuk land aldaar tussen 

laatstgenoemd stuk land behorend aan voornoemde {ruimte opengelaten} 

Mechtildis wv Johannes Coptiten enerzijds en een stuk land eveneens 

behorend aan voornoemden anderzijds, (5) een stuk land aldaar, tussen 

Johannes van Oeke ?en een stuk land behorend aan Mechtildis wv Jacobus 

Coptiten enerzijds en een stuk land behorend aan voornoemde Mechtildis wv 

Jacobus Coptiten anderzijds, (6) de helft van ongeveer 6 bunder beemd 

aldaar, tussen wijlen Jacobus Coptiten zv Gerardus enerzijds en erfgenamen 

van wijlen Engbertus van den Leempoel anderzijds, te weten de helft aan de 

zijde van erfg vw Engbertus van den Leempoel, (7) de helft van ongeveer 1 

bunder beemd, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus Cort 

anderzijds, te weten de helft aan de zijde van Henricus Cort. 

 

Et mediante qua divisione horreum cum suo fundo et pecia terre sibi 

adiacens sitas ibidem inter hereditatem quondam domini Godescalci 

[Roes]mont presbitri ex uno et inter quandam viam in dicto manso 

tendentem ex alio tendens a communi platea retrorsum usque ad hereditatem 

quondam domini Godescalci Roesmont item (dg: particula pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem peciam) medietas pecie terre site ibidem inter 

hereditatem domini quondam Godescalci Roesmont presbitri ex uno et inter 

dictam viam ibidem tendentem ex alio tendens (dg: ad) cum utroque fine ad 

hereditatem dicti quondam domini Godescalci (dg: prout huiusmodi 

medietas) scilicet illa medietas que sita est versus dictum horreum prout 

huiusmodi medietas ibidem sita est et limitata item pecia terre sita 
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ibidem ab altero latere dicte via inter (dg: h) peciam terre sitam iuxta 

domum habitationis dicti mansi ex uno et inter (dg: hereditatem) peciam 

terre ad dictos (dg: ?a) {ruimte opengelaten} spectantem ex alio item 

pecia terre sita eciam ibidem inter (dg: he) iamdictam peciam terre 

spectantem ad dictos {ruimte opengelaten} #[ad dictam] Mechtildem 

relictam quondam Johannis [Coptiten]# ex uno et inter (dg: hereditatem) 

peciam (dg: prati) terre ad dictos eciam spectantem ex alio item pecia 

terre sita eciam ibidem inter hereditatem Johannis de Oeke !una pecia 

terre ad dictam {ruimte opengelaten} #Mechtildem relictam quondam Jacobi 

Coptiten# spectantem ex uno et inter (dg: hereditatem) peciam (dg: p) 

terre ad dictos {ruimte opengelaten} #dictam Mechtildem relictam quondam 

Jacobi Coptiten# eciam spectantem ex alio item medietas sex bonariorum 

prati vel circiter sitorum ibidem inter hereditatem quondam Jacobi 

Coptiten filii Gerardi ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Engberti van den Leempoel ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem heredum quondam Engberti van den Leempoel item 

medietas unius bonarii prati vel circiter siti ibidem inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Henrici Cort ex alio 

scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem Henrici Cort 

#prout ibidem sita est# ut dicebant dictis cesserunt in partem 

primodictis Johanni et Mechtildi liberis quondam Gerardi Berwout 

cesserunt in partem promittentes cum tutore et Johannes filius quondam 

Johannis Berwout ratam servare ut supra super habita et habenda super 

quibus dicta Mechtildis et Johannes Berwout renunciaverunt. 

 

1178 mf10 D 05 f. 356v. 

 Secunda post cantate: maandag 02-05-1390. 

 in vigilia Mathije: woensdag 23-02-1390. 

 

BP 1178 f 356v 01 ma 02-05-1390. 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten beloofde aan Johannes zvw Gerardus Berwout 

20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390) te betalen. 

 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten promisit Johanni (dg: #et# 

Mechtildi) filio quondam Gerardi Berwout XX Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum perslvendos. Testes Gerardus et Goes datum 

secunda post cantate. 

 

BP 1178 f 356v 02 wo 23-02-1390. 

Gerardus Vuchts beloofde aan Henricus zvw Johannes van Osse visser 125 

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

betalen. 

 

Gerardus Vuchts promisit Henrico filio quondam Johannis de Osse 

piscatoris C et XXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. [Testes] Goess et Gestel datum in vigilia 

Mathije. 

 

BP 1178 f 356v 03 wo 23-02-1390. 

Henricus zvw Johannes van Osse visser verkocht aan Gerardus Vuchts zvw 

Johannes gnd van Vucht zvw Walterus van Vucht een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed dat was van Henricus van Ghestel 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus gnd Robbeerts anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus Goes visser, 

welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes van Osse gekocht had van 

Jacobus van Zonnen zvw Johannes van Sonne, belast met een b-erfcijns van 3 

pond geld aan Adam van Mierd, een b-erfcijns van 5 pond geld aan Johannes 

Monic en een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld aan anderen. 
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Henricus filius quondam Johannis de Osse (dg: pis) piscatoris domum et 

aream (dg: que) sitam in Busco ad forum piscium inter hereditatem que 

fuerat Henrici de Ghestel ex uno et inter hereditatem quondam Petri dicti 

Robbeerts ex alio tendentem ibidem a communi platea retrorsum versus 

hereditatem Henrici Goes piscatoris quam domum et aream dictus qondam 

Johannes de Osse erga Jacobum de Zonnen filium quondam Johannis de Sonne 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam domum #et# aream 

primodictus Henricus sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Gerardo Vuchts filio quondam 

Johannis dicti #de# Vucht filii quondam Walteri #de Vucht# supportavit 

cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) in dicta domo et area existentem deponere 

exceptis hereditario censu (dg: trium) trium librarum monete Ade de Mierd 

et hereditario censu quinque librarum monete Johanni Monic et hereditario 

censu trium librarum et decem solidorum monete aliis hominibus exinde de 

jure solvendis. Testes Goess et Gestel datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1178 f 356v 04 wo 23-02-1390. 

Borchgardus Zadelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Borchgardus selliparus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 05 wo 23-02-1390. 

Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerkini en zijn vrouw Margareta 

dvw Philippus van Vucht beloofden aan Gerardus Heerken de jongere bv 

eerstgenoemde Gerardus een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde wijlen Philippus 

van Vucht, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Hubertus van 

Ghemert enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Steen ketelaar anderzijds, 

(2) 5½ morgen land, ter plaatse gnd die Maarse Hoeve, naast erfgoed van 

Gerardus en Arnoldus, broers van eerstgenoemde Gerardus. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Gerardus. 

 

Gerardus Heerken senior filius quondam Godefridi Heerkini maritus 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Philippi de Vucht et eadem 

Margareta cum eodem tamquam cum tutore promiserunt #indivisi# super 

habita et habenda se daturos et soluturos Gerardo Heerken juniori fratri 

primodicti Gerardi hereditarium censum centum aude scilde hereditarie 

(dg: p Re) nativitatis Johannis ex domo et area dicti quondam Philippi de 

Vucht (dg: nunc ad ipsos spectante) sita in Busco ad forum inter 

hereditatem Huberti de (dg: v) Ghemert ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Steen cacabarii ex alio ex alio atque ex quinque et 

dimidio iugeribus terre sitis in loco dicto die Maerssche Hoeve (dg: 

inter p) juxta hereditatem Gerardi et Arnoldi fratrum primodicti Gerardi 

ut dicebant promittentes super habita et habenda (dg: sufficientem) 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

primodicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 356v 06 wo 23-02-1390. 

Theodericus van Loet verkocht aan Jacobus van den Haer riemmaker de helft 

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

van wijlen Mathijas Cleijnael enerzijds en huis en erf van Paulus 

Kaarsmaker anderzijds, te weten de helft naast voornoemd huis en erf van 

Mathijas, aan hem verkocht50 door Theodericus zvw Theodericus gnd Ghegel zvw 

Heijnmannus gnd Ghegel, belast met voorwaarden in de brieven vermeld. Met 

de erkenning gedaan aan Mauritius van Boemel bontwerker van een cirkel uit 

de erfgoederen in de brieven vermeld. Op het erfgoed mag niets gebouwd 

worden dat licht ontneemt aan twee vensters in de brieven vermeld, behorend 

                         
50 Zie ← BP 1177 f 356v 01 do 25-04-1387, verkoop van deze helft. 
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aan Mauritius van Boemel. 

 

Theodericus de Loet medietatem vacue hereditatis site in Busco in vico 

ecclesie inter (dg: hereditatem) domum et aream Mathije quondam (dg: 

Cleijnna) Cleijnael ex uno et inter domum et aream Pauli candelatoris ex 

alio scilicet illam medietatem predicte vacue hereditatis que sita est 

contigue iuxta dictam domum et aream Mathije predicti venditam sibi a 

Theoderico filio quondam Theoderici dicti Ghegel filii quondam Heijnmanni 

dicti Ghegel (verbeterd uit: Ghevel) prout in litteris vendidit (dg: ?mi) 

Jacobo van den Haer #corrigiatori# supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis condicionibus in dictis litteris contentis et excepta condicione 

et recognitione #et obligatione# facta Mauritio de Boemel pellifici de 

circulo de hereditatibus in primodictis litteris contentis et de non 

edificando (dg: nunc) nec edificia aliqua construendo nec (dg: 

edificando) #quecumque situando# supra primodictam hereditatem per que 

edificia lumen amovetur #aut impediatur# quovis modo duabus fenestris in 

dictis litteris contentis et (dg: q for) que circulus et que fenestre 

#(dg: et jus omne)# spectant nunc ad dictum Mauritium in omnibus per 

omnia prout huiusmodi condicio et recognitio in litteris (dg: ?scriptis) 

scabinorum in Busco ?scriptis contentis plenius continentur (dg: ut 

dicebat) date dicto Mauritio a dicto venditori. Testes (dg: Spanct) 

Spanct et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 07 wo 23-02-1390. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 08 wo 23-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 67½ Hollandse gulden of 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: sexaginta et d) sexaginta 

septem et dimidium Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 09 wo 23-02-1390. 

Voornoemde Jacobus van den Haer riemmaker koper beloofde aan voornoemde 

Theodericus van Loet verkoper een n-erfcijns51 van 5 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit bovenvermelde helft van een 

ledig erfgoed in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen huis en erf van wijlen 

Mathijas Cleijnael enerzijds en huis en erf van Paulus Kaarsmaker 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemd huis en erf van Mathijas. 

 

Dictus Jacobus emptor promisit (dg: supra) se daturum (dg: di) et 

soluturum dicto Theoderico venditori hereditarium censum quinque librarum 

monete hereditarie #mediatim# nativitatis Domini (dg: ex premissis) et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 10 wo 23-02-1390. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jacobus-Apostel (ma 25-07-1390) met 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Et poterit redimere (dg: ad) infra hinc et festum Jacobi apostoli cum. 

 

                         
51 Zie → BP 1180 p 062v 09 za 21-02-1394, verkoop van de cijns. 
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BP 1178 f 356v 11 wo 23-02-1390. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester droeg over aan 

Cristianus Bakker een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de Zwengelbrug, tussen 

erfgoed van Godefridus zv Andreas enerzijds en erfgoed van Hilla gnd Werts 

en haar? zoon Johannes anderzijds, aan Johannes van den Kloot klerk, tbv 

eerstgenoemde Arnoldus van Beke, overgedragen door Johannes gnd van Goch. 

 

Nota efr.... 

Arnoldus (dg: filius) de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de 

Beke presbitri hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi ultra pontem dictum Zwengelbruggen inter 

hereditatem Godefridi filii Andree ex uno et inter hereditatem (dg: He) 

Hille dicte Werts et Johannis filii! ex alio supportatum Johanni de Globo 

clerico ad opus primodicti Arnoldi de Beke #+ a Johanne dicto de Goch# 

prout in litteris supportavit Cristiano pistori cum litteris et jure (dg: 

.) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: da) Spanct et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 356v 12 wo 23-02-1390. 

Hr Leonius van Scijnle kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch nzvw hr Leonius van Erpe verwekt bij Beatrix dvw Arnoldus Pelgerijm 

deed tbv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester afstand van 

een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Pasen te betalen, gaande uit de watermolen, gnd ten Steen, in 

Middelrode, in Berlicum, en uit erfgoederen die waren van Johannes gnd 

Loeken, bij voornoemde watermolen behorend, welke cijns Emondus zvw 

Johannes Elije, tbv nkvw voornoemde Leonius van Erpe verwekt bij voornoemde 

Beatrix dvw Arnoldus Pelgerijm, verworven had van Rodolphus zvw Henricus 

van der Balcht. 

 

Dominus Leonius de Scijnle (dg: filius n) canonicus ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste in Busco filius naturalis domini quondam Leonii de 

Erpe ab eodem domino quondam Leonio de Erpe et Beatrice filia quondam 

(dg: quond) Arnoldi Pelgerijm pariter genitus super hereditario censu 

decem librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie in festo pasche de molendino aquatili dicto (dg: d) 

communiter ten Steen sito in Middelrode in parochia de Berlikem atque de 

hereditatibus que fuerant Johannis dicti Loeken ad predictum molendinum 

pertinentibus quem censum Emondus filius quondam Johannis Elije ad opus 

puerorum naturalium dicti quondam Leonii de Erpe ab eodem domino Leonio 

de Erpe et dicta Beatrice filia quondam Arnoldi Pelgerijm pariter 

genitorum erga Rodolphum filium quondam Henrici van der Balcht 

acquisiverat prout in litteris (dg: supportavit) #ad opus# Arnoldi (dg: -

o) de Beke filio! naturali! domini quondam (dg: Leo) Arnoldi de Beke 

presbitri (dg: cum litteris et jure) #renunciavit# promittens ratam 

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

datum supra. 

 

1178 mf10 D 06 f. 357. 

 in vigilia Mathije: woensdag 23-02-1390. 

 in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 

BP 1178 f 357r 01 wo 23-02-1390. 

Johannes zv Truda, Johannes van Malsen en Theodericus van den Boegarde, 

gemachtigd door hr Adam van Berchgen ridder, verpachtten aan Leonius van 

der Buxbruggen een hoeve, gnd te Loe, van voornoemde hr Adam, in Erp, voor 
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een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), per 

jaar voor 25 mud rogge, Bossche maat, en 3 Hollandse gulden of de waarde, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Verder zal pachter jaarlijks 8 

penning cijns betalen aan de heer van Helmond, ook in het 6e jaar. Leonius 

zal het huis op de hoeve verder afbouwen en het onderhouden van dak en 

wanden. Leonius zal de hoeve in het 6e jaar te pachters recht bezitten. 

 

Johannes filius Trude Johannes de Malsen et (dg: Leonius van der 

Buxbruggen ex parte) #Theodericus van den Boegarde# potentes ad hoc facti 

a (dg: -d) domino Ada de Berchgen milite ut dicebant ex parte et nomine 

domini Ade predicti mansum (dg: dicti domini Arnoldi) dictum te Loe dicti 

domini Ade situm in parochia de Erpe cum suis attinentiis et jure 

universis quocumque sitis dederunt ad (dg: hereditariam p) annuum pactum 

Leonio van der Buxbruggen ab eodem Leonio ad (dg: spacium sex) #quinque# 

annorum post festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium 

anno quoluibet dictorum (dg: sex) #quinque# annorum pro XXV modiis 

siliginis mensure de Busco et pro tribus Hollant gulden seu valorem 

dandis dicto (dg: Ade) domino Ade a dicto Leonio (dg: hereditarie) 

purificationis et in Busco tradendis (dg: promittentes ?ind) promittentes 

ratam servare et alter repromisit super omnia et (dg: q) quod ipsi octo 

denarios census domino (dg: cens) de Helmont exinde solvendum quolibet 

dictorum quinque annorum #et sexto anno sequente# (dg: p) ex premissis 

solvent et quod ipse Leonius #(dg: domum)# domum supra dictum mansum 

consistentem ad plenum ulterius perficiet hoc eciam addito quod dictus 

Leonius dictum mansum cum suis attinentiis (dg: dictum m) sexto anno ad 

jus coloni possidebit et quod ipse dictam domum dictis #sex# annis (dg: 

an) durantibus postquam ad plenum facta fuerit in bona disposicione de 

tecto et parietibus ad jus (dg: coloni) coloni observabit. Testes Spanct 

et Jorden datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1178 f 357r 02 wo 23-02-1390. 

Jacobus van Hedel droeg over aan Rodolphus zv Arnoldus Koijt een b-erfcijns 

van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Kuijcse Kamp, welke cijns aan voornoemde Jacobus was overgedragen door zijn 

zoon Arnoldus Vos. 

 

Jacobus de Hedel hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Martini 

hyemalis ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Kuijcsche Camp supportatum dicto Jacobo ab Arnoldo Vos suo filio 

prout in litteris supportavit Rodolpho filio Arnoldi Koijt cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et iabligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 357r 03 wo 23-02-1390. 

Johannes, Walterus en Mechtildis, kvw Walterus Rijcke, beloofden aan Petrus 

Becker, dat zij Jutta dvw voornoemde Walterus schadeloos zullen houden van 

alle beloften, voor voornoemde Johannes, Walterus en Mechtildis gedaan door 

voornoemde Jutta van erfgoederen van wijlen voornoemde Walterus, in pacht 

uitgegeven en verkocht. 

 

Johannes Walterus et Mechtildis liberi quondam Walteri Rijcke cum tutore 

promiserunt (dg: is) indivisi super omnia #Petro Becker ad opus# Jutte 

(dg: -am) filie dicti quondam Walteri indempnem servare ab omnibus 

promissionibus factis pro dictis Johanne Waltero et Mechtilde per dictam 

Juttam de quibuscumque hereditatibus dicti quondam Walteri (dg: ra) ad 

hereditarium pactum datis (dg: testes datum supra) et venditis. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 357r 04 wo 23-02-1390. 

Leonius zvw Leonius van den Buxbruggen en zijn vrouw Hilla van den Palssche 

dvw Lambertus Zannen soen verkochten aan Henricus zvw Leonius van der 

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

Erp te leveren, gaande uit (1) de helft in een hoeve, gnd die Palse Hoeve, 

in Erp, (2) een stuk land, naast voornoemde hoeve enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Leonius filius quondam Leonii van den Buxbruggen maritus legitimus Hille 

(dg: sue uxoris filie quondam) van den Palssche filie quondam Lamberti 

Zannen soen et dicta Hilla van den Pals #cum eodem tamquam# cum tutore 

hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Leonii van der Buxbruggen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex medietate ad (dg: 

dictam Hillam) #dictos venditores# spectante in quodam manso dicto die 

Palsche Hoeve sito in parochia de Erpe et ex attinentiis dicte medietatis 

universis et ex (dg: p) pecia terre sita contigue iuxta dictum mansum ex 

uno et inter communitatem ex alio promittentes super omnia #habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis ex dicta 

medietate prius solvendis et sufficientem facere (dg: sc). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 357r 05 wo 23-02-1390. 

Walterus zvw Walterus Rike beloofde Johannes en Mechtildis, kvw Walterus, 

schadeloos te houden van alle beloften, door voornoemde Johannes en 

Mechtildis gedaan voor eerstgenoemde Walterus, mbt erfgoederen van wijlen 

voornoemde Walterus, eerder uitgegeven en verkocht. Twee brieven. Beide 

brieven overhandigen aan hun zuster Mechtildis. 

 

Walterus filius quondam Walteri Rike promisit super omnia quod ipse 

Johannem et Mechtildem (dg: fili) liberos quondam Walteri indempnes 

servare ab omnibus promissionibus et obligationibus factis per dictos 

Johannem et Mechtildem pro primodicto (dg: Joh) Waltero de quibuscumque 

hereditatibus dicti quondam Walteri pridem ad pactum datis et venditis ut 

dicebat. Testes datum supra. Et duplicetur. Tradentur ambe littere 

Mechtildi eorum !fratri. 

 

BP 1178 f 357r 06 wo 23-02-1390. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Jacobus Leijten soen ev Hilla dvw Henricus Mersman 

verkocht aan Alardus van Berlikem een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/3 deel in een 

huis, tuin en erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus Mersman, in 

Mierlo, ter plaatse gnd aan de Loe, tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo 

enerzijds en Yda van den Wolfsbergen anderzijds, en van alle erfgoederen, 

beemnden, akkers en toebehoren van voornoemd huis en tuin, reeds belast met 

cijnzen en pachten. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Jacobi Leijten soen #maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Henrici Mersman# 

hereditarie (dg: al) vendidit Alardo de Berlikem hereditariam paccionem 

(dg: q) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: domo) tercia parte (dg: 

par) ad (dg: dictos) dictum venditorem et eius uxorem spectante in domo 

et orto et hereditatibus dicti quondam Henrici Mersman sitis in parochia 

de Mierle ad locum dictum aen (dg: dLoe) dLoe inter hereditatem (dg: 

domini) Henrici Dicbier domini de (dg: Mielre) Mierle ex uno et inter 

hereditatem Yde van den Wolfsbergen ex alio atque ex (dg: at) tercia 

parte ominum hereditatum pratorum et agrorum et attinentiarum dictorum 

domus et orti universis quocumque sitis promittentes super omnia #habita 

et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 
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paccionibus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 357r 07 do 24-02-1390. 

Gerardus van Broechoven verkocht aan Godefridus zvw Arnoldus gnd Emonts 

soen van Tiel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Oude 

Hostat, 11 lopen rogge groot, in Westilburg, tussen een weg die behoort aan 

het klooster van Tongerlo enerzijds en een gemene weg gnd die Gemein 

Heerweg anderzijds, met een eind reikend aan Willelmus Melle en met het 

andere eind aan erfgoed van het klooster van Tongerlo, welk stuk land 

voornoemde verkoper gekocht had van de broers Hubertus, Arnoldus en 

Walterus, kvw Henricus Backe, reeds belast met 1/3 deel van 1 oude groot 

aan de hertog en een b-erfpacht van 4 lopen {graansoort niet vermeld}, maat 

van Tilburg, aan het klooster van Tongerlo. 

 

Gerardus de Broechoven hereditarie vendidit Godefrido filio quondam 

Arnoldi dicti Emonts soen de Tiel hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die Aude (dg: s) Hostat undecim lopinos 

siliginis in semine capiente sita in parochia de Westilborch inter viam 

spectantem ad conventum de Tongheloe ex uno et inter communem plateam 

dictam die Ghemeijn Heerwech ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Willelmi Melle et cum reliquo fine ad hereditatem dicti conventus de 

Tongherloe quam peciam terre dictus venditor erga Hubertum Arnoldum et 

Walterum fratres liberos quondam Henrici Backe emendo acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) tercia parte unius 

grossi antiqui domino duci et hereditaria paccione quatuor lopinorum 

{graansoort niet vermeld} mensure de Tilborch dicto conventui exinde 

solvenda et (dg: ssu) sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum in 

festo Mathije. 

 

BP 1178 f 357r 08 do 24-02-1390. 

Johannes die Moelner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Moelner prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 357r 09 do 24-02-1390. 

Henricus nzv hr Jacobus van Boemel priester verkocht aan Johannes gnd 

Nellen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 7 lopen roggeland en 3 vrachten aangelegen 

hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen kvw Thomas 

Ghenen enerzijds en Jutta Bollarts anderzijds, (2) een tuin, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lennensheuvel, tussen een zekere Terijs van den Wiel enerzijds 

en Willelmus Roempot anderzijds, (3) ¼ deel in een huis, schuur en hofstad, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen Johannes Proeft enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius (dg: q Johannis dicti Jacobs soen de Boemel) #naturalis 

domini Jacobi de Boemel presbitri# hereditarie vendidit Johanni dicto 

Nellen hereditariam (dg: u) paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

(dg: pecia terre) septem lopinatis terre #siliginee# et tribus plaustris 

feni sibi adiacentibus sitis in parochia de Bucstel in loco dicto (dg: 

Lemen) Lennenshoevel inter hereditatem liberorum quondam Thome Ghenen ex 

uno et inter hereditatem Jutte Bollarts ex alio atque ex orto sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem cuiusdam dicti Terijs van 

den (dg: We) Wiel ex !alio et inter hereditatem Willelmi Roempot ex alio 

atque #ex# quarta parte ad se spectante #in# domo et horreo ac domistadio 

sitis in parochia et loco inter hereditatem Johannis (dg: pro) Proeft ex 
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uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens (dg: 

warandiam) super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 357r 10 do 24-02-1390. 

Johannes Cortroc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cortroc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 D 07 f. 357v. 

 in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 

BP 1178 f 357v 01 do 24-02-1390. 

Arnoldus zv Arnoldus gnd Cluet verkocht aan Walterus van den Poel een kamp 

met gebouwen, in Geffen, ter plaatse gnd in het Rijsbroek, naast de weg gnd 

die Osserenweg, tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds. 

(dg: het deel, dat aan Gerardus zvw Gerardus Heijlen soen ev Elizabeth, en 

aan Walterus van den Poel ev Margareta, dvw Arnoldus Cluet, gekomen was na 

overlijden van Alardus zvw voornoemde Arnoldus Cluet, resp. dat aan hen zal 

komen na overlijden van Katherina wv voornoemde Alardus in .. welk deel 

eerstgenoemde Arnoldus verworven had van voornoemde Gerardus en Walterus). 

 

(dg: Solvit Ka?). 

Arnoldus filius (dg: ...) Arnoldi dicti Cluet (dg: totam partem et omne 

jus Gerardo filio quondam Gerardi Heijlen soen marito et tutori legitimo 

ut Elizabeth sue uxoris et Waltero van den Poel marito et tutori legitimo 

Margarete sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Cli Cluet de mortem quondam 

Alardi filii dicti quondam Arnoldi Cluet successione advolutas et post 

mortem Katherine relicte eiusdem quondam Alardi successione advolvendas 

in) quendam campum situm in parochia de Geffen in loco dicto int 

Rijsbroec iuxta viam dictam die Osserenwech inter hereditatem #quondam# 

domini Godefridi de Os militis (dg: et in) ex uno et inter communem 

stegam ex alio #simul cum edificiis in eodem consistentibus# (dg: atque 

cum duabus ?peciis terre dicti quondam Alardi sitis in loco dicto Vinckel 

quod jus et partem primodictus Arnoldus erga dictos Gerardum et Walterum 

acquisiverat prout in litteris supportavit dicto) #vendidit# Waltero van 

den Poel supportavit (dg: cum litteris) #et aliis# et jure promittens 

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

datum in festo (dg: Matheij) Mathije. 

 

BP 1178 f 357v 02 do 24-02-1390. 

Voornoemde Walterus van den Poel beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Cluet 

en diens vrouw Katherina dv Boudewijn Hoet een lijfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Geffen te leveren, gaande uit (1) voornoemd 

kamp met gebouwen, (2) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd op de Ham, 

tussen erfgoed van de vrouwe van Nuland enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Geffen anderzijds, (3) ½ mudzaad roggeland, gnd die Cop Roede, in 

Geffen, tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en erfgoed van de 

kerk van Nuland anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

(dg: Solverunt ambo). 

Dictus Walterus promisit (dg: super habita et habenda se daturum et 

soluturum) #se daturum et soluturum# Arnoldo filio quondam Arnoldi Cluet 

et Katherine sue uxori filie Boudewijn Hoet vitalem pensionem (dg: 

quinqu) quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dictorum Arnoldi et Katherine et non ultra 

purificationis et in Gheffen tradendam ex dicto campo cum suis edificiis 

atque ex pecia terre sita in (dg: loco dicto) dicta parochia in loco 

dicto op den Ham inter hereditatem domine de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem ecclesie de Gheffen ex alio atque ex una dimidia modiata 
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terre #siliginee# (dg: sita in dicta parochia) dicta die Cop Roede sita 

in dicta parochia inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex! et 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex alio ut dicebat 

(dg: et alter diutius vivens integraliter possidebit) et promisit super 

omnia quod ipse dictas hereditates non deterior[aret?] ad vitam dictorum 

Arnoldi et Katherine et (dg: ad) alter diutius (dg: dicto) vivens 

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

 

BP 1178 f 357v 03 do 24-02-1390. 

(dg: Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner: 1). 

 

(dg: Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner unum di). 

 

BP 1178 f 357v 04 do 24-02-1390. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan Petrus Nouden soen een stuk 

land, gnd die Eengars Hof, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die Rijt, tussen 

Petrus van Holten enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Petrus Nouden soen, belast met een cijns, die 

wijlen voornoemde Nijcholaus van Arle hieruit betaalde. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Arle peciam terre (dg: sitam in 

parochia) die Eengars Hof sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum 

aen die Rijt inter hereditatem Petri de Holten ex uno et inter communem 

(dg: pl) plateam ex alio (dg: tenden) tendentem cum (dg: f) uno fine ad 

hereditatem Petri Nouden soen hereditarie vendidit (dg: q) dicto Petro 

Nouden soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

(dg: exinde) quem dictus quondam Nijcholaus de Arle exinde solvere 

consuevit. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 05 do 24-02-1390. 

Johannes zv Nijcholaus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: na) Nijcholai de Arle prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 06 do 24-02-1390. 

Rutgherus zvw Gerardus gnd Jutten soen ev Aleijdis dvw Zegherus gnd 

Reijners soen gaf uit aan Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner (1) 1 

bunder beemd, die aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de 

ouders van voornoemde Aleijdis, in erfgoederen van wijlen voornoemde 

Zegherus, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse 

gnd die Strijpt, zoals deze bunder op 4 plaatsen ligt, aan hem gekomen na 

erfdeling; de uitgifte geschiedde voor (dg: 5 penningen oude en nieuwe 

hertogencijns, en een b-erfcijns van 10½ schelling) de cijnzen die eruit 

gaan en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde hij tot 

onderpand (2) ½ bunder beemd, in voornoemde erfgoederen van wijlen 

Zegherus. 

 

Solvit Rut. Solvit Henricus. Debent XII denarios. 

Rutgherus filius quondam Gerardi dicti Jutten soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Zegheri dicti Reijners soen 

unum bonarium prati sibi (dg: di) et dicte sue uxori de morte quondam 

parentum dicte Aleijdis successione advolutum in hereditatibus dicti 

quondam Zegheri sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert in loco dicto die Strijpt prout ibidem dictum bonarium in 

quatuor locis est situatum et sibi mediante divisione prius habita inter 

ipsum et suos in hoc (dg: quoda) coheredes cessit in partem ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico Coelborner filio quondam Henrici 

Coelborner ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: quinque denariis 

antiqui et novi census domino ducis domino duci et pro hereditario censu 
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X et dimidii solidorum n) pro censibus exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: re) alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dimidium bonarium prati ad se 

spectans in dictis hereditatibus dicti quondam Zegheri ad pignus 

imposuit. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 07 do 24-02-1390. 

(dg: Boudew). 

 

BP 1178 f 357v 08 do 24-02-1390. 

Bodo zvw Henricus Matheus beloofde aan Willelmus Wedigen soen 90 Gelderse 

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

 

Bodo filius quondam Henrici Matheus promisit Willelmo Wedigen soen 

nonaginta Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Penu et Scilder datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 357v 09 do 24-02-1390. 

Voornoemde Bodo beloofde aan Henricus die Wilde zvw Henricus die Wilde 60 

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

betalen. 

 

Dictus Bodo promisit Henrico die Wilde filio quondam Henrici die Wilde 

sexaginta Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 10 do 24-02-1390. 

Henricus van der Voert van Hezewijc en zijn broer Ghisbertus verkochten aan 

Johannes zv Metta Arts 2 stukken land, in Dinther, (1) tussen Theodericus 

Jorijs enerzijds en Johannes van den Hoevel anderzijds, (2) tussen Aleijdis 

dvw Theodericus die Velkenneer enerzijds en kinderen gnd Middelbeers 

Kijnderen anderzijds, belast met 6 penning cijns aan de heer van Helmond. 

 

Henricus (dg: et Ghisbertus fratres liberi quon) van der Voert de 

Hezewijc et Ghisbertus eius frater (dg: peciam i) duas pecias terre sitas 

in parochia de Dijnter quarum una inter hereditatem Theoderici Jorijs ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Hoevel ex alio et altera inter 

Aleijdis filie quondam Theoderici die Velkenneer ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Middelbeers (dg: Kiji) Kijnderen ex alio 

sunt site ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio Mette Arts 

promittentes indivisi (dg: do) super (dg: habita et habenda) #omnia# 

warandiam et obligationem deponere et obligationem deponere exceptis sex 

denariis census domino de Helmont exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 11 do 24-02-1390. 

Engbertus Wouters soen smid ev Metta dvw Arnoldus van Goch verkocht aan 

Henricus Robben, tbv Weijla dvw Arnoldus van Goch, de helft in ½ (maat niet 

vermeld) heide, in Oss, naast de plaats gnd die Bus Straat, tussen Petrus 

van Goch enerzijds en kvw Nijcholaus Weijlen soen anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde kvw Nijcholaus Weijlen soen. De brief overhandigen 

aan Petrus van Goch. 

 

Engbertus Wouters soen faber maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris 

filie quondam Arnoldi de Goch (dg: pec) medietatem ad se spectantem in 

dimidio !terre mericalis sito in parochia de Os (dg: supra) iuxta (dg: 

pl) locum dictum die Bussch Straet inter hereditatem Petri de Goch ex uno 

et inter hereditatem (dg: Nijcholai) liberorum quondam Nijcholai Weijlen 

soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est iuxta hereditatem 

dictorum liberorum quondam Nijcholai Weijlen soen ut dicebat vendidit 
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Henrico Robben ad opus Weijle filie quondam Arnoldi de Goch promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Petro de Goch. 

 

BP 1178 f 357v 12 do 24-02-1390. 

Petrus van den Stocke verkocht aan Arnoldus gnd Ghisellen soen van Uden (1) 

een stuk land, in Hees, tussen Andreas van den Stocke enerzijds en een 

waterlaat anderzijds, (2) een stuk land, in Hees, tussen Nijcholaus 

Wisscart enerzijds en Henricus Willems soen anderzijds. 

 

Petrus van den Stocke peciam terre sitam in parochia de Hees inter 

hereditatem Andree van den Stocke ex uno et inter hereditatem aqueductum 

communem dictum (dg: weterings) #waterlaet# ex alio atque peciam terre 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Nijcholai Wisscart ex uno et 

inter hereditatem Henrici Willems soen ex alio ut dicebat vendidit 

Arnoldo dicto Ghisellen #soen# de Uden promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 13 do 24-02-1390. 

Theodericus en Aleijdis, kv voornoemde Petrus, Denkinus Scuerman ev 

Ghisella dv voornoemde Petrus, en Theodericus en Katherina, kvw Andreas zv 

voornoemde Petrus, deden afstand. 

 

Quo facto Theodericus et (dg: Katherina) Aleijdis liberi dicti Petri 

Denkinus Scuerman maritus et tutor Ghiselle sue uxoris filie dicti Petri 

Theodericus et Katherina liberi quondam Andree filii dicti Petri cum 

tutore super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. [Testes] datum supra. 

 

BP 1178 f 357v 13 do 24-02-1390. 

Voornoemde Petrus van den Stocke verkocht aan Henricus van den Stocke een 

stuk land, gnd een stelt, in Hees, tussen Mathijas van Kuijc enerzijds en 

kv Conegondis van den Stocke anderzijds. Voornoemde Theodericus, Aleijdis, 

Denkinus, Theodericus en Katherina deden afstand. 

 

Dictus Petrus van den Stocke peciam terre dictam een stelt sitam in 

parochia de Hees inter hereditatem Mathije de Kuijc ex uno et inter 

hereditatem liberorum Conegondis van den Stocke ex alio vendidit (dg: 

Henrico van den) Henrico van den Stocke promittens warandiam et 

obligationem deponere. Quo facto dicti Theodericus Aleijdis Denkinus 

Theodericus et Katherina renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

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

 

1178 mf10 D 08 f. 358. 

 in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 anno nonagesimo in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 

BP 1178 f 358r 01 do 24-02-1390. 

Johannes die Custer van Middelberze verkocht aan Petrus Ghevarts soen van 

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

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Middelbeers, ter plaatse gnd dAsbroek, tussen Willelmus Vos van Berze 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met cijnzen en een 

lijfpacht52 van 1 mud rogge. 

 

Solvit. 

Johannes die Custer de Middelberze hereditarie vendidit Petro Ghevarts 

                         
52 Zie ← BP 1178 f 106v 10 do 10-06-1389, verkoop van de lijfpacht uit dit 

huis etc. 
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soen de Essche hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto (dg: d s) #et hereditatibus sibi adiacentibus# dicti venditoris 

sitis in parochia de Middelberze ad locum dictum Dasbroec inter 

hereditatem Willelmi Vos de Berze ex uno et inter communitatem ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus exinde solvendis et vitali pensione unius 

modii siliginis (dg: #Th# ad vitam) de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes Penu et Scilder datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 358r 02 do 24-02-1390. 

En hij kan terugkopen binnen 15 dagen rond Lichtmis over 2 jaar (zo 02-02-

1393), met 20 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met de 

pacht van het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Arnoldus Bolle, 

Johannes van de Kloot en Nijcholaus Roelen soen. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) a festo purificationis proxime futuro ultra 

duos annos seu infra (dg: quind) quindenam precedentem vel infra 

quindenam sequentem cum (dg: .....) #viginti# gulden scilicet XXX 

communes placken pro quolibet gulden computato et cum paccione in 

huiusmodi festo purificationis provenienda et cum arrestadiis ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Arnoldo Bolle Johanne (dg: G) 

de Globo (dg: Gerardo Roel) Nijcholao Roelen soen testibus datum anno 

nonagesimo in festo Mathije hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 358r 03 do 24-02-1390. 

Gheerlacus Wellens soen beloofde aan Sijmon van Gheldennaken 14 gulden 

pieter (dg: of) na maning te betalen. 

 

O+. 

Gheerlacus Wellens soen promisit (dg: p) Sijmoni de Gheldennaken XIIII 

gulden peter (dg: seu) ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 04 do 24-02-1390. 

(dg: in aanwezigheid van Sijmon van Gheldenaken, Gheerlacus Wellens, 

Henricus Coelborner, Arnoldus Boll en Johannes van de Kloot). 

 

(dg: Sijmone de Gheldenaken Gheerlaco Wellens Henrico Coelborner Arnoldo 

Boll Johanni de Globo testibus datum anno ?LXC nonagesimo in festo 

Mathije hora vesperarum). 

 

BP 1178 f 358r 05 do 24-02-1390. 

Walterus van den Poel verkocht aan Benedictus gnd Bits zvw Johannes gnd 

Bits soen een huis en tuin, in Geffen, tussen Agnes van Maren enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, belast met 1 spijnt rogge. 

 

Walterus van den (dg: Po) Poel domum et ortum sitos in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter communem 

plateam ex alio vendidit Benedicto dicto Bits filio quondam Johannis 

dicti Bits soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

(dg: spijn) spijnt siliginis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 06 do 24-02-1390. 

Willelmus Reeuwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Reeuwe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 07 do 24-02-1390. 

Petrus zvw Jacobus van der Loefort verkocht aan Arnoldus gnd die Pijper zvw 
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Arnoldus gnd Thede een stuk land53, 4 hont 13 roeden groot, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, naast de plaats gnd Bollenbroek, 

tussen Batha van der Eijkendonc ev Gerardus zv Johannes Gheenkens soen 

enerzijds en Egidius zv Willelmus gnd Gielijs soen anderzijds, aan hem 

verkocht54 door voornoemde Gerardus zv Johannes Gheenkens soen. 

 

Petrus filius quondam Jacobi van der Loefort peciam terre (dg: quatuo) 

quatuor hont et tredecim virgatas continentem sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum (dg: Dun) Dunghen iuxta locum dictum 

Bollenbroec inter hereditatem Bathe van der Eijkendonc uxoris Gerardi 

filii Johannis Gheenkens soen ex uno et inter hereditatem Egidii filii 

Willelmi dicti Gielijs soen ex alio venditam sibi a dicto Gerardo filio 

Johannis Gheenkens soen prout in litteris vendidit Arnoldo dicto die 

Pijper filio quondam Arnoldi dicti Thede supportavit cum litteris jure 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 08 do 24-02-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 358r 09 do 24-02-1390. 

Voornoemde Arnoldus gnd die Pijper zvw Arnoldus gnd Thede beloofde aan 

voornoemde Petrus zvw Jacobus van der Loefort een n-erfcijns van 3 pond 3 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde stuk land. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicto Petro venditori 

hereditarium trium librarum et trium solidorum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 10 do 24-02-1390. 

Willelmus van Helen beloofde aan hr Henricus van Best priester 49 Hollandse 

gulden of de waarde en 6 gulden pieter of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus de Helen promisit domino Henrico de Best presbitro quadraginta 

novem Hollant gulden seu valorem (dg: ad moni) et sex gulden peter seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 11 do 24-02-1390. 

Willelmus van Helen verkocht aan hr Henricus van Best priester, tbv hem en 

zijn natuurlijke zoon Johannes, een n-erfpacht van 2 zester raapzaad, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en 

tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Albertus gnd Abe Swart 

Aben soen enerzijds en hr Henricus Buc anderzijds, reeds belast met 3 

penning hertogencijns. 

 

Willelmus de Helen hereditarie vendidit domino Henrico de Best presbitro 

ad opus sui et ad opus Johannis sui filii naturalis hereditariam 

paccionem duorum sextariorum seminis raparum mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Loefort 

inter hereditatem Alberti dicti Abe Swart Aben soen ex uno et inter 

hereditatem domini Henrici Buc ex alio promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus denariis census domini duci 

exinde prius solvendis et sufficientem facere tali condicione quod dictus 

                         
53 Zie → BP 1179 p 413r 02 do 26-09-1392, verkoop van erfcijns uit dit stuk 

land. 
54 Zie ← BP 1178 f 058v 05 do 19-11-1388, aankoop van dit stuk land. 
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dominus Henricus dictam paccionem ad eius (dg: vitam s) #vitam# 

integraliter possidebit post eius vitam ad dictum Johannem eius (dg: 

vitam possidebit) #devolvendam#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 12 do 24-02-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Grieten soen verkocht aan Jutta van den Aker een 

stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Geen Oever Akker, 

beiderzijds tussen voornoemde Jutta van den Aker. 

 

Johannes filius Johannis dicti Grieten soen peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum op (dg: den) Gheen Oever 

Acker (verbeterd uit: Acken) inter hereditatem Jutte van den Aker ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat (dg: s) vendidit dicte Jutte van 

den (dg: Acl) Aker promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 13 do 24-02-1390. 

Hilla wv Gerardus van der Hoeghert en haar zoon Jacobus verkochten aan 

Walterus zvw Walterus gnd van Stenen ¼ deel in een huis en tuin, in Orthen, 

tussen een akker van Heijnmannus van der Broule enerzijds en een weg gnd 

die Kerkweg anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Hilla relicta quondam Gerardi van der Hoeghert cum tutore et Jacobus eius 

filius quartam ad se spectantem in domo et orto sitis in parochia de 

Orten inter (dg: hereditatem) agrum spectantem Heijnmanni van der Broule 

ex uno et inter viam dictam die Kercwech ex alio ut dicebant (dg: pro) 

vendiderunt Waltero filio quondam Waltero! dicto! van Stenen promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 14 do 24-02-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Jacobus van den Wiel 15 

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

betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen promisit Jacobo van den Wiel quindecim 

Hollant gulden seu valorem ad (dg: monitionem) penthecostes proxime 

futurum persolvendos (dg: testes datum supra). Testes Penu et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 358r 15 do 24-02-1390. 

Elizabeth sv Henricus gnd Bollen soen droeg over aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin van Nijcholaus zvw Walterus gnd van 

Arkel, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, aan haar 

overgedragen55 door haar voornoemde broer Henricus Bollen soen. 

 

Elizabeth (dg: f) soror Henrici dicti Bollen soen cum tutore hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo 

et orto (dg: .) Nijcholai filii quondam Walteri dicti de Arkel sitis (dg: 

in parochia) infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dongen 

supportatum sibi a dicto Henrico Bollen soen (dg: prout in litteris) suo 

fratre prout in litteris supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco cum litteris et jure promittens #cum tutore# ratam 

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

 

BP 1178 f 358r 16 do 24-02-1390. 

Voornoemde Albertus als procurator van het Geefhuis in Den Bosch beloofde 

aan voornoemde Elizabeth dvw Arnoldus Bolle een lijfrente van 20 schelling 

                         
55 Zie ← BP 1178 f 087r 04 do 11-02-1389, overdracht van de erfcijns. 
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geld, met Lichtmis te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Albertus. 

 

Dictus Albertus tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco de 

consensu et voluntate provisorum dicte mense promisit (dg: dicte) 

Elizabeth #filie quondam Arnoldi Bolle# quod dicta mensa dabit eidem 

Elizabeth vitalem pensionem XX solidorum monete (dg: ad) anno quolibet ad 

eius vitam et non ultra purificationis ex omnibus (dg: suis) bonis dicte 

mense et cum mortus fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto (dg: Ard) Alberto. 

 

1178 mf10 D 09 f. 358v. 

 in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 Sabbato post Mathije: zaterdag 26-02-1390. 

 

BP 1178 f 358v 01 do 24-02-1390. 

Lambertus gnd Canne molenaar gaf uit aan Johannes zvw Henricus gnd Hennens 

soen van Eijcke een stukje land in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van der Heijden enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds, vóór 10 voet breed en achter 5 

voet breed, lijnrecht strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts, met de 

helft van de tussenwand die staat tussen voornoemd stukje en het andere 

erfgoed van voornoemde Lambertus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

Lambertus en Johannes zullen voornoemde wand gezamenlijk onderhouden. Zij 

mogen beiden daaraan bouwen. Mocht echter een van hen los van die wand 

bouwen, dan staat die de wand af aan de ander. 

Johannes plaatst op die wand een goot; zij zullen die goot samen 

onderhouden. Zou echter iemand los van de wand bouwen, dan is hij 

gevrijwaard van het onderhoud van voornoemde wand en goot, zo lang hij met 

zijn gebouwen buiten voornoemde wand blijft. 

 

Lambertus dictus Canne multor particulam terre sitam in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem dicti Lamberti ex alio et que particula continet X 

pedatas ante in latitudine et (dg: retro) in fine eiusdem particule 

quinque pedatas #in latitudine# tendentem linealiter iuxta dictam 

latitudinem a communi platea retrorsum (dg: si) atque medietatem parietis 

consistentis inter dictam particulam hereditatis et inter dictam reliquam 

hereditatem dicti Lamberti ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni filio quondam Henrici dicti Hennens soen de Eijcke ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu trium librarum monete dando 

sibi #ab# alio hereditarie (dg: na) mediatim (dg: Domini) #Johannis# et 

mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futuro ex premissis et 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: tali) tali quod ipsi Lambertus et et Johannes 

dictum parietem sub eorum communibus expensis (dg: dictum) in bona 

disposicione perpetue observabunt et quod quilibet ipsorum poterit 

edificare et sua edificia firmare in dicto pariete #ad eius profectum# 

scilicet quisque eorum supra suam hereditatem distincte (dg: ab ed) ab 

alio edificare (dg: s..) voluerit ?ille dimittet alteri eorum dictum 

parietem item quod ipsi supra (dg: dictum) dictum parietem inter dictas 

suas hereditates unum guttarium dictum goete sub eorum communibus 

expensis perpetue in bona disposicione observabunt (dg: quod ipsi in 

dicto pariete cum suis edificiis edicab) scilicet scilicet dictus 

Johannes dictum guttarium p ibidem situari tenebitur scilicet quicumque 

eorum cum suis edificiis supra suam hereditatem (dg: edific) permanere 

voluerit extra (dg: dictam) dictum parietem extunc ille ab consevacione 

dictorum parietis et guttarii erit quitatus quamdiu cum suis edificiis 

mansit extra dictum parietem ut ipsi ambo recognoverunt et promiserunt 
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mutuo. Testes Penu et Jorden datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 358v 02 do 24-02-1390. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Lambertus 30 Gelderse gulden of 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Lamberto XXX Gelre gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 03 do 24-02-1390. 

Gheerlacus van Keeldonc zvw Henricus gnd Kolner van Bucstel verkocht aan 

Willelmus Broeder een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel56 in een hoeve gnd die 

Zandvoort van voornoemde wijlen Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Mulsen, dit ¼ deel reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 

mud rogge. 

 

Gheerlacus de Keeldonc filius quondam Henrici dicti Kolner de Bucstel 

hereditarie vendidit (dg: W) Willelmo Broeder hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in quodam manso #dicto die Zantvoert# dicti quondam Henrici 

sito in parochia de Bucstel in loco dicto Mulsen et ex attinentiis dicte 

quarte partis universis quocumque sitis promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: exceptis) 

censibus domini fundi et (dg: .) hereditaria paccione (dg: pacci) unius 

modii siliginis (dg: de) ex dicta quarta parte prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 04 do 24-02-1390. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen prebuit et reportavit. 

#Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 05 do 24-02-1390. 

Aleijdis wv Henricus Maes soen van Hijnen, Engbertus van Doedenberch en 

zijn vrouw Truda dvw Johannes Becker van Ghelre verkochten aan Hermannus 

Loden soen een erfgoed, in Hintham, tussen wijlen Lambertus van den 

Arennest enerzijds en erfgoed van Thomas nzvw voornoemde Henricus Maes 

soen, dat wijlen voornoemde Henricus Maes soen in zijn testament vermaakt 

had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Thomas, anderzijds, belast met een 

b-erfcijns van 50 schelling geld. Thomas zvw Johannes van der Hamsvoert, 

Arnoldus Roelofs soen ev Elizabeth, en Johannes Ruijsschen ev Aleijdis, dv 

voornoemde Johannes van der Hamsvoert, deden afstand. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici Maes soen de Hijnen #cum tutore# 

Engbertus de Doedenberch maritus et tutor legitimus (dg: Cristin) Trude 

sue uxoris filie quondam Johannis Becker de Ghelre et dicta (dg: cu) 

Truda cum eodem tamquam cum tutore (dg: Thomas di filius quondam Johannis 

van der Hamsvoert Arnoldus Roelofs soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue sue uxoris filie dicti Johannis van der Hamsvoert Johannes 

Ruijsschen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

Johannis van der Hamsvoert) quandam hereditatem sitam in Hijntam inter 

hereditatem quondam Lamberti van den Arennest ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad Thomam filium naturalem dicti quondam Henrici Maes soen et 

quam idem quondam Henricus Maes soen eodem Thome suo filio naturali in 

suo testamento legaverat ex alio ut dicebant vendiderunt Hermanno Loden 

soen supportaverunt cum omnibus et jure occacione etc promittentes cum 

                         
56 Zie → BP 1178 f 304v 01 vr 30-09-1390, verkoop van dit ¼ deel. 
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tutore ratam servare et obligationem deponere excepto hereditario censu 

(dg: X) quinquaginta solidorum monete exinde solvendo. Quo facto Thomas 

filius quondam Johannis van der Hamsvoert (dg: Jo) Arnoldus Roelofs soen 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: fi) et Johannes 

Ruijsschen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti 

Johannis van der Hamsvoert super dicta hereditate et jure ad opus dicti 

emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: X) sui deponere. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 06 do 24-02-1390. 

Henricus van Hueselingen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Hueselingen prebuit et reportavit. #Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 07 do 24-02-1390. 

Een vidimus maken van 5 brieven, en Hermannus Loden soen beloofde aan de 

secretaris, tbv Thomas nzvw Henricus Maes soen, zo nodig, de brieven ter 

hand te stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de (dg: littera) quinque litteris et Hermanno! Loden soen 

promisit mihi ad opus Thome filii naturalis quondam Henrici Maes soen 

tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 08 do 24-02-1390. 

Voornoemde Hermannus koper beloofde aan Engbertus van Doedenberch een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd erfgoed, dat aan hem werd 

verkocht. De brief overhandigen ?aan Aleijdis wv Henricus Maes. 

 

Dictus Hermannus emptor promisit se daturum et soluturum (dg: Trude filie 

quondam Johannis) Engberto de Doedenberch hereditarium censum trium 

librarum monete hereditarie (dg: pasce et pro) mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex dicta hereditate ei vendita ut prefertur. Testes datum 

supra. Tradetur littera Aleijdis! relicta! quondam Henrici Maes. 

 

BP 1178 f 358v 09 do 24-02-1390. 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode met den Broede gaf uit aan Arnoldus 

Groetart zvw Lambertus van Enghelant de helft van 2 kamers met ondergrond 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Buekentop 

enerzijds en erfgoed van wijlen Gheerlacus Cnode met den Brode, nu 

Bruijstinus Palarts, anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan de stal van voornoemde Bruijstinus minus 2 voet, te 

weten de helft naast voornoemd erfgoed van Henricus Buekentop, zoals 

afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 50 schelling 

geld, en thans voor een n-erfcijns57 van 1½ oude groot en een n-erfcijns van 

8 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode met den Broede medietatem 

duarum camerarum cum suo fundo sitarum in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Henrici Buekentop ex uno et inter hereditatem (dg: 

dictam hereditatem) #domum habitationis quondam Gheerlaci Cnode met den 

Brode nunc (dg: ad) spectantem# Bruijstini Palarts ex alio tendentium a 

dicto vico retrorsum usque ad stabulum dicti Bruijstini minus duabus 

pedatis terre (dg: ut dicebat pro) scilicet illa medietas que sita est 

(dg: versus) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Buekentop 

(dg: ut) prout huiusmodi medietas ibidem sita est et limitata (dg: 

hereditatem) dedit ad hereditarium censum Arnoldo Groetart filio quondam 

                         
57 Zie → BP 1181 p 187r 03 vr 31-01-1399, voerdracht van de twee cijnzen. 
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Lamberti de Enghelant ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: uno et 

dimidio grossis antiquis) hereditario censu quinquaginta solidorum monete 

annuatim ex dicta medietate prius solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu unius et dimidii grossorum antiquorum et pro 

hereditario censu octo librarum et decem solidorum monete dandis sibi ab 

(dg: eo) alio hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 358v 10 za 26-02-1390. 

Petrus Lommelman van den Vorstenbossche verkocht aan Arnoldus van 

Henxsthoevel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, 1½ mudzaad rogge groot, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen Ghevardus van den 

Vorstenbossche en erfg vw Willelmus Hout enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (2) 1 bunder beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd Ekkerbos, 

tussen wijlen Theodericus Jonger enerzijds en Johannes Cuper van Uden 

anderzijds, (3) 1 bunder beemd, in Nistelrode, tussen wijlen Hille Wert 

enerzijds en Marcelius Lijsabetten soen anderzijds, (4) 2½ lopen land, aan 

het eind van laatstgenoemde bunder beemd, (5) 1 bunder beemd, in Veghel, 

tussen Bela van den Hoernoc enerzijds en Metta van Vechel anderzijds, reeds 

belast met erfcijnzen. 

 

Petrus Lommelman van den Vorstenbossche hereditarie vendidit Arnoldo de 

Henxsthoevel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre unam et 

dimidiam modiatas terre siliginee in semine annuatim capiente sita in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche inter hereditatem 

Ghevardi van den Vorstenbossche et heredum quondam Willelmi Hout ex uno 

et inter communitatem ibidem ex alio atque ex bonario prati sito in dicta 

parochia in loco dicto Eckerbossche inter hereditatem quondam Theoderici 

Jonger ex uno et hereditatem Johannis Cuper de Uden ex alio item ex uno 

bonario prati sito in dicta parochia inter hereditatem quondam Hille Wert 

ex uno et hereditatem Marcelii Lijsabetten soen ex alio item ex duabus et 

dimidia lopinatis terre ad finem iamdicti bonarii prati sita item ex uno 

bonario prati sito in parochia de Vechel inter hereditatem Bele van den 

Hoernoc ex uno et hereditatem Mette de Vechel ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere [exceptis 

hreditariis] censibus inde prius solvendis. Testes Gerardus et Scilder 

datm sabbato post Mathije. 

 

1178 mf10 D 10 f. 359. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1390. 

 

BP 1178 f 359r 01 za 26-02-1390. 

Wellinus Wellens soen van Acht en Ghisbertus zv Ghiselbertus van den Eijnde 

van Eijndoven beloofden aan Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct 

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

betalen. 

 

Wellinus Wellens soen de Acht et Ghisbertus filius Ghiselberti van den 

Eijnde de Eijndoven promiserunt Theoderico Buc filio quondam Godescalci 

van der Sporct nonaginta Hollant gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et Gestel datum sabbato 

post invocavit. 

 

BP 1178 f 359r 02 za 26-02-1390. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus gnd van Uden 

verklaarde” en “Henricus gnd van Uden ontlastte en verklaarde openlijk etc” 

en Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc beloofde, zo nodig, 
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de brieven ter hand te stellen aan Theodericus Buc zvw Godescalcus van der 

Sporct. 

 

X. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Henricus dictus de 

Uden palam recognovit et secunda Henricus dictus de Uden quitavit et 

publice quitum proclamavit etc et Henricus Buc filius Theoderici Buc 

#filii quondam Theoderici Buc# promisit tradere Theoderico Buc filio 

quondam Godescalci van der Sporct ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 359r 03 za 26-02-1390. 

Hermannus zvw Ambrosius gnd Broes zvw Johannes gnd van den Hoernic verkocht 

aan Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc een n-erfcijns van 1 oude 

schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit 5 hont land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd in die Acht Morgen, tussen Jacobus Stevens 

enerzijds en Petrus van Bruggen anderzijds, (2) ¾ deel in 4 hont land, in 

Meerwijk, voor het huis van Meerwijk, tussen Cristianis gnd Roggen 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Hermannus (dg: dictus Broes soen) filius quondam Ambrosii dicti Broes 

filii quondam Johannis dicti van den Hoernic hereditarie vendidit Johanni 

de Boert filio quondam Hermanni Scuijwinc hereditarium censum (dg: si) 

unius aude scilt et seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini 

ex (dg: pecia terre s) quinque hont terre sitis in (dg: parochia de) 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in die Acht Mergen inter 

hereditatem Jacobi Stevens ex uno et inter hereditatem Petri de Bruggen 

ex alio item ex (dg: .) tribus quartis partibus ad dictum venditorem 

spectantibus in quatuor hont (dg: h) terre sitis in dicta jurisdictione 

de Merewijc ante (dg: dom) domum de Merewijc inter hereditatem Cristiani 

dicti Roggen ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 359r 04 za 26-02-1390. 

Johannes gnd Muijlken van Os verkocht aan Walterus Delijen soen een 

n-erfcijns van 5 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een erfgoed dat was van wijlen Gerardus Bessellen, nu 

van verkoper, in Oss, naast de kerk aldaar, tussen Henricus Scoetken 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

20 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes dictus Muijlken de Os hereditarie vendidit Waltero Delijen soen 

hereditarium censum quinque Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie Remigii ex hereditate (dg: sita) que fuerat quondam Gerardi 

Bessellen nunc ad venditorem spectante sita in parochia de Os iuxta 

ecclesiam ibidem inter hereditatem Henrici Scoetken ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum 

communis pagamenti exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 359r 05 za 26-02-1390. 

De broers Lambertus, Johannes en Jacobus, kvw Jacobus van Enghelant, 

verkochten aan Arnoldus Groet Art een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 morgen 

land van voornoemde wijlen Jacobus, in Rosmalen, ter plaatse gnd in Ludinks 

Kamp, tussen Arnoldus Avemari enerzijds en Amelius Dijependijc anderzijds, 

(2) 3½ morgen land van wijlen voornoemde Jacobus, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in die Heide, tussen Johannes Hals enerzijds en Gerardus Hals 

anderzijds, reeds belast met 3 oude schilden en 2 mud rogge. 
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Lambertus Johannes et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de Enghelant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Groet Art hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) Martini et 

in Busco tradendam ex tribus iugeribus terre dicti quondam Jacobi sitis 

in parochia de Roesmalen in (dg: dicto) loco dicto in Ludincs Camp inter 

hereditatem Arnoldi Avemari ex uno et inter hereditatem Amelii 

Dijependijc ex alio item ex tribus et dimidio iugeribus terre dicti 

quondam Jacobi sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto #in# die 

Heijde inter hereditatem Johannis (dg: ex) Hals ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hals ex alio promittens (dg: habita) super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus aude 

scilde et duobus modiis siliginis annuatim exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 359r 06 za 26-02-1390. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant droeg over aan Wellinus 

van Beke 1 morgen land in Rosmalen, in een kamp gnd de Kleine Kamp, 3 

morgen groot, ter plaatse gnd in de Broekbeemd, tussen wijlen Alardus 

Becker enerzijds en wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds, welke morgen 

voornoemde Johannes in cijns verkregen had van Arnoldus zvw Arnoldus 

Berwout, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant unum iuger 

terre situm in parochia de Roesmalen in quodam campo conventualiter den 

Cleijnen Camp (dg: vocato) vocato tria iugera terre terre continente sito 

ad locum dictum (dg: ent) in den Broecbeemt inter hereditatem quondam 

(dg: Arnoldi) #Alardi# Becker ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Sceijvel ex alio quod iuger terre dictus Johannes erga Arnoldum 

filium quondam Arnoldi Berwout ad censum acquisiverat prout in litteris 

supportavit Wellino de Beke cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda (dg: warandiam) #ratam servare# et obligationem ex parte sui 

deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 359r 07 za 26-02-1390. 

Eligius gnd Luuttens soen van den Berge verkocht aan Johannes Nellen een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 7 lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Hexlaer, 

naast de plaats gnd dat Loe, beiderzijds tussen Sophia wv Arnoldus van de 

Kloot, reeds belast met 1½ oude groot aan de heer van Duffel, (2) 1½ bunder 

beemd, ter plaatse gnd Liemde, tussen de gemeint enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, deze 1½ bunder reeds belast met 1½ oude groot en tiendhooi. 

 

Eligius (dg: v) dictus Luuttens soen van den Berge hereditarie vendidit 

Johanni Nellen hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex septem lopinatis terre #siliginee# 

sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde in loco dicto 

Hexlaer iuxta locum dictum dat Loe inter hereditates Sophie relicte 

quondam Arnoldi de Globo ex utroque latere coadiacentes atque ex uno et 

dimidio bonariis prati sitis ad locum dictum Lijemde vocatum inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio antiquis grossis domino de 

Duffel ex dictis septem lopinatis terre et uno et dimidio antiquis 

grossis ac feno decimali ex dictis uno et dimidio bonariis prati 

solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 359r 08 za 26-02-1390. 

Ghibo Penninc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Penninc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 359r 09 ±za 26-02-1390. 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gherongius handschoenmaker: een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit 

een huis, erf en tuin van Johannes zvw Arnoldus gnd Quap, in Beek, op het 

water gnd die Beke, tussen Margareta mv voornoemde Johannes zvw Arnoldus 

Quap enerzijds en Nicholaus gnd van Beerse anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gherongii cijrothecarii 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo beati Andree apostoli de domo area et orto Johannis 

filii quondam Arnoldi dicti Quap sitis in parochia de Beke supra quadam 

aqua die Beke vulgaliter nuncupata inter hereditatem Margarete matris 

dicti Johannis filii eiusdem quondam Arnoldi Quap ex uno et inter 

hereditatem Nicholai dicti de Beerse ex alio. 

 

BP 1178 f 359r 10 vr 11-03-1390. 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Albertus 

Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) 1 

bunder land in Nistelrode, op de plaats gnd Wijst, naast Gerardus Vos, (1b) 

een huis, korenschuur en stal, staande op voornoemde bunder land, welke 

pacht aan voornoemde Arnoldus Nolleken was verkocht door Henricus zvw 

Godefridus gnd van Uden, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas te leveren, gaande uit 2 stukken land in Esch, (2a) die 

Escher Braak, (2b) die Vredebeemd, {f.359v} welke pacht aan hem was 

verkocht door Johannes gnd Brenthen, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (3a) 2 stukken land, in 

Uden, (3a1) ter plaatse gnd op die Derpe? Hoeve, tussen Johannes van der 

Henxthoevel enerzijds en kvw Johannes Nennekens soen anderzijds, (3a2) ter 

plaatse gnd in die Vluede, tussen kinderen gnd van Diclaer enerzijds en 

Ambrosius gnd Broes Aelbrechts soen anderzijds, (3b) een b-erfpacht van 22 

lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Arnoldus gnd Palke met Lichtmis 

beurt, gaande uit de navolgende erfgoederen, in Uden, (3b1) een stuk land 

ter plaatse gnd op het Hoge Holtken, tussen Johannes gnd van Heinxthoevel 

enerzijds en Johannes Liben soen anderzijds, (3b2) een stuk land naast de 

plaats gnd aan die Hegge, tussen Arnoldus zv Rodolphus van Merlaer 

enerzijds en Hermannus van der Hoeven anderzijds, (3b3) een stuk land, 

beiderzijds tussen voornoemde Hermannus van der Hoeven, (3b4) een stuk land 

gnd dat Peters Hooilaar, 9 lopen rogge groot, naast de plaats gnd aan die 

Hoeve, tussen Johannes Lemkens soen enerzijds en erfgoederen gnd die 

aanweinden anderzijds, (3b5) een stuk land, tussen Marcelius gnd Zeel 

Rolofs soen enerzijds en Johannes van Veltmolen anderzijds, (3b6) een stuk 

land, tussen Johannes Moerken enerzijds en erfgoederen gnd die aanweinden 

anderzijds, (3b7) een stuk land, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

Moerken, welke pacht aan voornoemde Arnoldus Nolleken was verkocht door 

voornoemde Johannes zvw voornoemde Arnoldus Palke. 

 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno bonario (dg: 

prati) terre sito in parochia de Nijsterle super locum dictum communiter 

Wijst contigue iux[ta] hereditatem Gerardi Vos atque ex domo granario et 

horreo in primodicto bonario terre consistentibus venditam dicto Arnoldo 

Nolleken ab Henrico filio quondam Godefridi dicti de Uden prout in 

litteris (dg: atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte 

mensure solvendam hereditarie in festo beati Andree apostoli ex quodam 

prato dicto die Hoedonc sito in parochia de Hildwarenbeke in loco dicto 

Dijessen Broec inter hereditatem Petri van der Elst ex uno et inter 

hereditatem Boudewwini van den Poel ex alio venditam sibi a Petro ....... 

die ?Becker de Beke prout in litteris) item hereditariam paccionem unius 
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modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie Andree ex duabus 

peciis terre sitis in parochia de Essche quarum una die Esscher Brake et 

altera die Vredebeemt 

 

1178 mf10 D 11 f. 359v. 

 Sexta post oculi: vrijdag 11-03-1390. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1390. 

 Dominica reminiscere: zondag 27-02-1390. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 03-03-1390. 

 Secunda post reminiscere: maandag 28-02-1390. 

 

BP 1178 f 359v 01 vr 11-03-1390. 

nuncupantur venditam sibi a Johanne dicto Brenthen prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco predicte 

solvendam hereditarie purificationis ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Uden quarum una in loco dicto op die (dg: de) De[r?]pe Hoeve 

inter hereditatem Johannis van der Henxthoevel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Nennekens soen ex alio et altera 

in loco dicto in die Vluede inter hereditatem liberorum dictorum de 

Diclaer ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Aelbrechts soen 

ex alio sunt situate atque ex annua et hereditaria paccione viginti 

duorum lopinorum siliginis dicte mensure quam Johannes filius quondam 

Arnoldi dicti Palke solvendam habuit hereditarie termino solucionis et 

loco predictis ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Uden 

predicta videlicet ex pecia terre sita in loco dicto opt Hoghe Holtken 

inter hereditatem Johannis dicti de Heinxthoevel ex uno et inter 

hereditatem Johannis Liben soen ex alio atque ex pecia terre sita iuxta 

locum dictum aen die Hegghe inter hereditatem Arnoldi filii Rodolphi de 

Merlaer ex uno et inter hereditatem Hermanni van der Hoeven ex alio item 

ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti Hermanni van der 

Hoeven ex utroque latere item ex pecia terre (dg:si) dicta dat Peters 

Hoijlaer novem lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita iuxta 

locum aen die Hoeve inter hereditatem Johannis Lemkens soen ex uno et 

inter hereditates dictas die aenweijnden ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Rolofs soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Veltmolen ex alio item ex pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem Johannis Moerken ex (dg: alio) uno et hereditates 

dictas die aenweijnden ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Moerken ex utroque latere coadiacentem 

venditam dicto Arnoldo Nolleken a dicto Johanne filio dicti quondam 

Arnoldi Palke prout in litteris hereditarie supportavit Alberto Wael ad 

opus mense sancti spiritus in Busco simul cum litteris et jure promittens 

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

Jorden datum sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 359v 02 vr 11-03-1390. 

Voornoemde Albertus Wael, namens het Geefhuis in Den Bosch, beloofde aan 

Arnoldus Nolleken Gheroncs en zijn vrouw Bela dvw Henricus Godevaerts soen 

van Uden een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Dictus Albertus ex parte et nomine dicte mense cum consensu provisorum 

promisit se daturum et soluturum Arnoldo Nolleken Gheroncs et Bele eius 

uxori filie quondam Henrici Godevaerts soen de Uden vitalem pensionem 

IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam ipsorum 

amborum vel alterius eorum et non ultra purificationis ex omnibus bonis 

dicte mense etc et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit 

scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 359v 03 za 26-02-1390. 

Godefridus zv Henricus van Henxtstem beloofde aan hr Albertus Buc investiet 

van Erp 7 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390) te betalen. 

 

Godefridus filius (dg: quondam) Henrici de Henxtstem promisit domino 

Alberto Buc investito de Erpe (dg: XXVIII et q... XIIII ?b) septem 

Brabant dobbel vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes Scilder et Jorden datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1178 f 359v 04 za 26-02-1390. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde hr Albertus 7 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto domino Alberto septem Brabant dobbel vel 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 359v 05 za 26-02-1390. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde hr Albertus 6½ Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto domino Alberto sex et dimidium Brabant 

dobbel vel valorem ad festum Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 359v 06 zo 27-02-1390. 

Hilla dvw Johannes Lijsscap droeg over aan haar zuster Katherina een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Herbertus gnd Herbrecht zv Rodolphus Hals 

beloofd had aan voornoemde Hilla, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

de helft van een kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Roempot, tussen erfgoed 

gnd die Gemein Beemd enerzijds en erfgoed gnd Her Melijs Beemd anderzijds. 

 

Hilla (dg: re) filia quondam Johannis Lijsscap cum tutore hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Herbertus dictus Herbrecht filius 

Rodolphi Hals promisit se daturum et soluturum dicte Hille hereditarie 

Martini (dg: h) ex medietate cuiusdam campi siti in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Roempot inter hereditatem dictam die Ghemeijn Beemt ex uno 

et inter hereditatem dictam communiter Her Melijs Beemt ex alio prout in 

litteris supportavit Katherine sue sorori cum litteris et jure promittens 

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

Gerardus et Jorden datum dominica reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 07 do 03-03-1390. 

Udomannus gnd Meester droeg over aan zijn zoon Johannes zijn vruchtgebruik 

in een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 

7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk land, in Veghel, tussen Aleijdis dv Johannes Rotart enerzijds 

en Roverus gnd van den Ham en Arnoldus van der Lijmbeke anderzijds, welk 

stuk land voornoemde Udemannus Meester uitgegeven had aan Eligius zvw 

Nijcholaus gnd van der Zweenslake, voor de cijnzen en pachten die eruit 

gaan en voor voornoemde pacht van 7 zester rogge. Met 3 jaar achterstallige 

termijnen. 

 

Solvit. 

Udomannus dictus Meester suum usufructum sibi competentem in hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis mensure de Buscoducis de hereditaria 

paccione septem sextariorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Vechel inter hereditatem Aleijdis filie Johannis Rotart ex uno et inter 
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hereditatem Roveri dicti van den Ham et Arnoldi van der (dg: Lijembeke) 

Lijmbeke ex alio quam peciam terre dictus Udemannus Meester dederat ad 

pactum Eligio filio quondam Nijcholai dicti van der Zweenslake (dg: -r) 

scilicet pro censibus et paccionibus annuatim exinde de jure solvendis 

atque pro dicta paccione septem sextariorum siliginis dicte mensure prout 

in litteris #cum arrestagiis de tribus annis deficientibus# supportavit 

Johanni suo filio promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

in dicto usufructu existentem deponere. Testes (dg: Gestel et Jorden 

datum supra) testes Penu et Gerardus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 08 do 03-03-1390. 

Voornoemde Udemannus maande 3 achterstallige jaren van voornoemde pacht van 

3 zester. 

 

Dictus Udemannus dictam paccionem (dg: triuj ?j) trium sextariorum monuit 

de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 359v 09 do 03-03-1390. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde pacht van 3 zester rogge, met 

achterstallige termijnen, over aan Arnoldus van Andel. Johannes en 

Bertoldus die Meester beloofden de pacht van waarde te houden. 

 

Dictus (dg: Ud) Johannes dictam paccionem trium sextariorum siliginis 

supportavit Arnoldo de Andel cum litteris et jure et arrestadiis 

promittens ratam servare et obligationem deponere promiserunt insuper 

dictus Johannes et cum eo Bertoldus die Meester super omnia habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Gerardus et Goess datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 10 zo 27-02-1390. 

Voornoemde Udomannus gnd Meester droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, naast Udemannus gnd Meester en naast Henricus gnd 

Bruijstens soen, met een waterlaat ertussen, met een eind strekkend aan de 

gemeint, aan hem verkocht door voornoemde Henricus. 

 

Dictus Udemannus suum usufructum sibi competentem in pecia terre et pecia 

(dg: terre) prati sibi adiacente sitis in parochia de Berlikem in loco 

dicto Beilver contigue iuxta hereditatem Udemanni dicti Meester et iuxta 

hereditatem Henrici dicti Bruijstens soen quodam aqueductu interiacente 

tendentibus cum uno fine ad communitatem venditis sibi a dicto Henrico 

prout in litteris supportavit Johanni suo filio promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui (dg: deponere) in dicto usufructu existentem 

deponere. Testes (dg: datum supra) #Gestel et Jordanus# dominica post! 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 11 ma 28-02-1390. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemd stuk land over aan Bertoldus Meester. 

 

Dictus Johannes dictam peciam terre supportavit Bertoldo Meester #cum 

litteris# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta Penu et Gerardus datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 12 zo 27-02-1390. 

Voornoemde Udomannus gnd Meester droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Over die Beke, tussen de gemeint enerzijds en een sloot, gaande 

door de plaats gnd die Beke, anderzijds, welk stuk land en beemd voornoemde 

Udemannus eertijds in pacht verkregen had van Arnoldus van Berlikem. 
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Dictus Udemannus suum usufructum sibi competentem in pecia terre et (dg: 

pec) prato sibi adiacente sitis in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Over die Beke inter communitatem ex uno et inter fossatum tendens per 

locum dictum die Beke! quas peciam terre et pratum dictus Udemannus erga 

Arnoldum de Berlikem pridem ad pactum acquisiverat ut dicebat supportavit 

Johanni suo filio promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

in dicto usufructu existentem deponere. (dg: testes datum supra). Testes 

(dg: Pe) Gestel et Jorden datum dominica post! reminiscere. 

 

BP 1178 f 359v 13 ma 28-02-1390. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemd stuk land over aan Bertoldus Meester. 

 

Dictus Johannes dictam peciam terre hereditarie supportavit (dg: Ud) 

Bertoldo Meester #cum litteris# promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Penu et Gerardus datum secunda post 

reminiscere. 

 

1178 mf10 D 12 f. 360. 

 Dominica reminiscere: zondag 27-02-1390. 

 Secunda post reminiscere: maandag 28-02-1390. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 01-03-1390. 

 

BP 1178 f 360r 01 zo 27-02-1390. 

Henricus Dicbier zv Godefridus, Ludingus van Uden, Ludingus Pijnappel, 

Gerardus van Wijel en Rutgherus Cort beloofden aan Willelmus zv Willelmus 

zv Arnoldus Tielkini 395 oude schilden, van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi Ludingus de (dg: Ude) Uden et Ludingus 

Pijnappel Gerardus de Wijel et Rutgherus Cort promiserunt Willelmo filio 

Willelmi filii Arnoldi Tielkini trecentos nonaginta quinque aude scilde 

(dg: sc) cesaris vel regis Francie seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Goess et Jordanus datum dominica 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 360r 02 zo 27-02-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ..... 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 360r 03 ma 28-02-1390. 

Arnoldus van der Braken en Johannes van Audenhoeven beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 60 Franse schilden, met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390; 31+3= 34 dgn) te betalen, op straffe van ?4. 

 

Arnoldus van der Braken et Johannes de Audenhoeven promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii etc LX scuta Francie ad pasca proxime persolvendos 

pena ?IIII. Testes Penu et Jorden datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1178 f 360r 04 di 01-03-1390. 

Johannes gnd van Arle verkocht aan Everardus gnd Willems soen den 

Platijnmaker de helft van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Erevardus Rademaker enerzijds en erfgoed 

van Willelmus van Vlaenderen anderzijds, strekkend vanaf de Vughterdijk 

achterwaarts tot aan het gemene water, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Willelmus van Vlaenderen, welke helft voornoemde Johannes van 

Arle gekocht had van zijn broer Ghisbertus van Arle smid. 

 

Johannes dictus de Arle unam medietatem domus et aree et orti sitorum in 

Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem (dg: Everardi) 
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#Erevardi# rotificis ex uno et inter hereditatem Willelmi de (dg: 

Vlaenderen) Vlaenderen ex alio tendentium a dicto vico retrorsum usque ad 

communem aquam ibidem scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi de Vlaenderen (dg: Vi) quam 

medietatem dictus Johannes de Arle erga Ghisbertum de Arle (dg: su..) 

fabrum suum fratrem emendo acquisiverat prout in litteris vendidit 

Everardo (dg: dictos) dicto Willems soen den Platijnmaker supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Jorden datum tercia post (dg: Remigii) 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 360r 05 di 01-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle een 

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

helft met Kerstmis, gaande uit voornoemde helft. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum (dg: dicto Johanni de 

Arle) #Nijcholao filio quondam Nijcholai de Arle# hereditarium censum 

quatuor librarum monete hereditarie mediatim (dg: Domini) Johannis et 

mediatim Domini ex dicta medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 360r 06 di 01-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle 22 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 22-

05-1390) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390). 

 

Dictus emptor promisit super omnia (dg: dicto Johanni de Arle) #Nijcholao 

filio quondam Nijcholai de Arle# XXII Hollant gulden seu valorem mediatim 

penthecostes et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 360r 07 di 01-03-1390. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle en Johannes Boet ev Oderadis dvw 

voornoemde Nijcholaus van Arle droegen over aan Johannes van Arle zvw 

voornoemde Nijcholaus van Arle hun deel in de beternis die er is in (1) een 

kamp, van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die 

Rijt, tussen de beemd van Ghibo zvw voornoemde Nijcholaus van Arle 

enerzijds en de gemene akkers aldaar anderzijds, (2) 1½ lopen roggeland, 

van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse gnd op die 

Vlasstraat, (3) 1 lopen land van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Over die Zoe, (4) 2 lopen land van wijlen voornoemde 

Nijcholaus, in Tilburg, ter plaatse gnd op die Kakelrij, te weten in de 

beternis die er is boven de cijnzen en de pachten die eruit gaan. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Arle et Johannes Boet maritus et 

tutor legitimus Oderadis sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai de Arle 

totam partem et omne jus eis competentes in melioratione que est in (dg: 

qu) quodam campo (dg: #dicti quo# sito in parochia) dicti quondam 

Nijcholai sito in parochia de Tilborch ad locum dictum aen die Rijt inter 

(dg: hereditatem Ghi) #pratum# Ghibonis filii dicti quondam Nijcholai de 

Arle ex uno et inter (dg: hereditatem) communes agros ibidem ex alio 

atque in (dg: p) una et dimidia lopinata terre siliginee #dicti quondam 

Nijcholai# sita in dicta parochia ad locum dictum op die Vlasstraet atque 

in una lopinata terre dicti quondam Nijcholai sita in dicta parochia ad 

locum dictum Over die Zoe atque in duabus lopinatis terre dicti quondam 

Nijcholai sitis in dicta parochia ad locum dictum op die Kakelrij (dg: ut 

d) scilicet in (dg: .) melioratione que est in dictis hereditatibus ultra 

census et pacciones exinde de jure solvendos ut dicebant supportaverunt 

Johanni de Arle filio dicti quondam Nijcholai de Arle promittentes ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) Goess et Gestel datum supra. 
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BP 1178 f 360r 08 di 01-03-1390. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan zijn broer Johannes van 

Arle zvw voornoemde Nijcholaus van Arle (1) een stuk land, in Tilburg, ter 

plaatse gnd die Bedbuer, tussen Johannes Scappart enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd aan Moren 

Busselke, tussen Petrus gnd Vel enerzijds en Henricus Danels anderzijds, 

(3) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die Rijt, tussen 

Ghisbertus van Arle enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 7 

penning 1 ort cijns aan de hertog, die de verkrijger voor en namens de 

verkoper zal betalen, en 1 gelta wijn aan de kerk van Tilburg met Pasen te 

leveren, gaande uit het eerstgenoemde stuk land, ter plaatse gnd die 

Bedbuer. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Arle peciam terre sitam in 

parochia de Tilborch in loco dicto (dg: in) die Bedbuer inter hereditatem 

Johannis Scappart ex uno et inter (dg: he) communem viam ex alio (dg: ut 

dicebat) atque peciam terre sitam in dicta parochia (dg: ad iuxta) #ad# 

locum dictum aen Moren Busschelken inter hereditatem Petri dicti Vel ex 

uno et inter hereditatem Henrici Danels ex alio (dg: item) atque (dg: 

peciam terre sitam in dicta p tres et di) peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum aen die Rijt inter hereditatem Ghisberti de Arle ex uno 

et inter communem #viam# ex alio prout (dg: in l) ibidem site sunt et ad 

(dg: ad) primodictum Nijcholaum dinoscuntur pertinere vendidit Johanni de 

Arle #suo fratri# filio dicti quondam Nijcholai de Arle promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis septem denariis et uno ort 

#census# quos dictus emptor solvet domino duci pro et loco dicti 

venditoris et excepta gelta vini ecclesie de Tilborch in die pasche ex 

primodicta pecia terre sita in loco dicto die Bedbuer solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 360r 09 di 01-03-1390. 

(dg: ?J). 

 

BP 1178 f 360r 10 di 01-03-1390. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Cale: (1) 1/3 deel in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 

deel van een hoeve, die was van wijlen Franco Herinc, in Blaarthem, ter 

plaatse gnd Gestel bij Eindhoven, welke pacht Franco zvw voornoemde 

Johannes Cale, tbv zichzelf en zijn broers en zuster voornoemde Goeswinus, 

Johannes en Elizabeth, kvw voornoemde Johannes Cale, gekocht had van 

Goeswinus zvw voornoemde Franco Herinc en zijn kinderen Franco en Egidius, 

(2) ¼ deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 deel, behorend aan Henricus Croke 

vleeshouwer, van een hoeve in Blaarthem, ter plaatse gnd Gestel, welke 

pacht van 1 mud rogge voornoemde Johannes die Cale gekocht had van 

voornoemde Henricus Croke vleeshouwer, (3) 1/3 deel in een b-erfpacht van 4 

zester rogge, Bossche maat, behorend aan voornoemde wijlen Johannes Cale, 

uit een b-erfpacht van 10 zester rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

een land in Vught, gnd de Bergelijn, en welke pacht van 10 zester rogge de 

gezusters Margareta en Gherlijndis gnd Herincs verworven hadden van 

Johannes gnd Neve vleeshouwer, (4) 1/3 deel in een b-erfcijns van 4 pond 

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

gaande uit een huis en erf van Arnoldus Paesdach, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Rodolphus van Zulikem enerzijds 

en erfgoed van Johannes zvw Jacobus anderzijds, welke cijns voornoemde 

wijlen Johannes Cale gekocht had van voornoemde Arnoldus Paesdach, (5) 1/3 

deel in een erfcijns van 4 pond geld, uit een erfcijns van 8 pond voornoemd 

geld, die Henricus zvw Willelmus van Wetten betaalde aan Rutgherus gnd 

Pels, met Kerstmis, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Rutgherus 

Pels en zijn vrouw Elizabeth dvw Willelmus Scampart gekomen waren na 

overlijden van Willelmus gnd Scampart bv voornoemde Elizabeth, gelegen ter 
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plaatse gnd ter Sporkt, en welke cijns van 4 pond Arnoldus van de Broek van 

Scijnle, tbv kv Johannes gnd Coster verwekt bij Margareta zijn vrouw, 

gekocht had van Willelmus zvw voornoemde Rutgherus gnd Pels, (6) 1/3 deel 

in een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (6a) een kamer met ondergrond, 

in Den Bosch, in de Dravelstraat, strekkend naast de muur van het gasthuis, 

tussen het woonhuis van Johannes van Megen enerzijds en een kamer van 

voornoemde Johannes van Megen anderzijds, (6b) een huis en erf, in Den 

Bosch, tegenover de toren van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen 

erfgoed van Theodericus Sceerre enerzijds en erfgoed van Arnoldus Jugart 

anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Franco tbv zijn broer Johannes 

verworven had van Zibertus zv Johannes van Megen (7) 1/3 deel in een 

b-erfcijns van 13 schelling en in een erfcijns van 13 schelling, die 

Margareta gnd Herincs en haar zuster Gherlindis beurden, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Leuven, in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, (8) 1/3 deel 

in een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit ¼ deel van 2 kamers, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus van Dueren enerzijds en erfgoed van mr 

Boudewinus anderzijds, welke cijns Franco Henrinc zvw voornoemde Johannes 

Cale, tbv zijn broer Johannes, gekocht had van Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke priester {niet afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Cale terciam partem ad se 

spectantem #in# hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex quinta 

parte cuiusdam mansi qui fuerat quondam Franconis Herinc siti in parochia 

de Blaerthem in loco dicto Ghestel prope Eijndoven et ex attinentiis 

dicte quinte partis universis quam paccionem Franco (dg: -i) filius (dg: 

?f) dicti quondam Johannis Cale ad opus sui et ad opus predicti Goeswini 

Johannis suorum fratrum et Elizabeth sue sororis liberorum dicti quondam 

Johannis Cale erga Goeswinum filium quondam #dicti# Franconis Herinc 

Franconem et Egidium eius liberos emendo acquisiverat prout in litteris 

atque quartam partem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie termino solucionis et 

loco predictis ex quinta parte ad Henricum Croke carnificem spectante 

cuiusdam mansi siti in parochia de Blaerthem ad locum dictum Ghestel 

atque ex attinentiis eiusdem quinte partis singulis et universis quam 

paccionem unius modii siliginis dictus Johannes die Cale erga dictum 

Henricum Croke carnificem emendo acquisiverat prout in litteris 

atque (dg: p) terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione 

quatuor (dg: ?l) sextariorum siliginis (dg: de) mensure de Busco #que ad 

dictum quondam Johannem Cale spectabat# de hereditaria paccione X 

sextariorum siliginis eiusdem mensure que paccio decem sextariorum 

siliginis solvenda est hereditarie purificationis de terra sita in (dg: 

Busco) Vucht dicta dBerghelijn et quam paccionem X sextariorum siliginis 

Margareta et Gherlijndis sorores dicte Herincs erga Johannem dictum Neve 

carnificem acquisiverant prout in litteris 

atque in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area (dg: ipsius) Arnoldi 

Paesdach sita in Busco in vico Hijnthamensi in! hereditatem (dg: qu) 

quondam Rodolphi de Zulikem ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Jacobi ex alio quem censum dictus quondam Johannes Cale erga 

dictum Arnoldum Paesdach emendo acquisiverat prout in litteris 

atque in hereditario censu quatuor librarum monete de hereditario censu 

octo librarum dicte monete quem censum octo librarum Henricus filius 

quondam Willelmi de Wetten Rutghero dicto (dg: Pel) Pels solvere 

consuevit hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis 

(dg: d q) dicto Rutghero Pels et Elizabeth sue uxori filie quondam 

Willelmi Scampart de morte quondam Willelmi dicti Scampart fratris dicte 

Elizabeth successione successionis advolutis quocumque locorum ad locum 
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dictum ter Sporct sitis et quem censum quatuor librarum (dg: W) Arnoldus 

de Palude de Scijnle ad opus liberorum (dg: dicti) Johannis dicti Coster 

ab eo (dg: Jo) quondam Johanne et Margareta quondam uxore eiusdem quondam 

Johannis pariter genitorum erga Willelmum filium dicti quondam (dg: 

Willelmi) Rutgheri dicti Pels emendo acquisiverat prout in litteris 

atque in hereditario censu quadraginta solidorum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam camera et eius 

fundo sita in Busco in vico dicto communiter (dg: Drave) Dravelstraet 

tendente iuxta murum hospitalis inter domum habitationis Johannis de 

Megen ex uno et inter (dg:he) quandam cameram dicti Johannis de Megen ex 

alio atque ex domo et area sita in opposito turris ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste in Busco inter hereditatem Theoderici (dg: Sceere e) 

Sceerre ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Jug) Arnoldi Jugart ex 

alio quem censum primodictus Franco ad opus Johannis fratris eiusdem 

Franconis erga Zibertum filium Johannis de Megen prout in litteris 

atque in hereditario censu tredecim solidorum et in hereditario censu 

tredecim solidorum quos Margareta dicta Herincs et Gherlindis eius soros 

solvendos habuerunt hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de 

hereditate Arnoldi quondam de Lovanio sita in Busco in vico dicto Aude 

Huls prout in litteris 

atque in hereditario censu triginta solidorum monete solvendo hereditarie 

nativitatis Domini ex quarta parte duarum camerarum sitarum in Busco in 

vico Hijntamensi inter hereditatem quondam Gerardi de Dueren ex uno et 

inter hereditatem magistri Boudewini ex alio (dg: venditu) quem censum 

Franco Henrinc filius dicti quondam Johannis Cale ad opus Johannis 

fratris eiusdem Franconis erga Arnoldum de Beke filium naturalem quondam 

domini Arnoldi de Beke presbitri emendo acquisiverat prout in litteris. 

Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

1178 mf10 D 13 f. 360v. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 01-03-1390. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 05-03-1390. 

 

BP 1178 f 360v 01 di 01-03-1390. 

Theodericus van Koppel alias gnd van Doerne en Arnoldus Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Johannes Mol zv Gerardus 134¼ Gelderse gulden of de 

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

 

Theodericus de Koppel alias dictus de Doerne et Arnoldus Stamelart de 

Penu promiserunt indivisi super omnia (dg: an) Johanni Mol filio Gerardi 

centum et triginta quatuor Gelre gulden et (dg: quat) quartam partem 

unius Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: ...) Penu predictus et Jorden datum tercia post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 360v 02 di 01-03-1390. 

Goeswinus zv Johannes gnd Cael verkocht aan Willelmus Bac Mathijs soen (1) 

1/3 deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 2/3 deel, behorend aan Henricus zvw 

Henricus Vilt van Osse, van een kamp gnd Zannen Kamp, in Oss, ter plaatse 

gnd het Veld, tussen Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, welke pacht Franco zvw Johannes gnd Cale gekocht had van 

voornoemde Henricus zvw Henricus Vilt van Osse, (2) 1/3 deel in 1/3 deel, 

dat aan voornoemde wijlen Johannes Cale behoorde, uit een b-erfcijns van 30 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit het deel, dat aan Gerongius Handschoenmaker 

behoort, in een huis en erf van wijlen hr Gerongius investiet van de kerk 

van Sint-Jan in Den Bosch, gelegen in Den Bosch, in de Kerkstraat, naast 

het kerkhof, welke cijns van 30 schelling voornoemd geld Margareta gnd 

Herincs en haar zuster Gherlindis gnd Herincs gekocht hadden van voornoemde 
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Gerongius Handschoenmaker. 

 

Goeswinus filius Johannis (dg: Jo) dicti Cael (dg: terciam partem) 

#terciam partem# ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradenda ex duabus terciis partibus ad Henricum filium quondam 

Henrici Vilt de Osse spectantibus cuiusdam campi dicti communiter Zannen 

Camp siti in parochia de Os ad locum dictum tFelt inter hereditatem 

Theoderici filii Bartholomei ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio quam paccionem Franco filius Johannis quondam dicti Cale 

erga dictum Henricum filium quondam Henrici Vilt de Osse emendo 

acquisiverat prout in litteris 

atque (dg: in hereditario censu) #terciam partem ad se spectantem in# 

tercia parte que ad dictum quondam Johannem Cale spectabat de hereditario 

censu triginta solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis computando solvendo hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de tota parte Gerongio cijrothecario 

competente in domo et area quondam domini Gerongii investiti quondam 

ecclesie (dg: ..) beati Johannis in Busco sita in Busco in vico ecclesie 

iuxta cijmitherium quem censum XXX solidorum (dg: t) dicte monete 

Margareta dicta Herincs et Gherlindis (dg: d.. l) dicta Herincs eius 

soror erga dictum Gerongium cijrothecarium emendo acquisiverant prout in 

litteris vendidit Willelmo Bac Mathijs soen supportavit cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 360v 03 di 01-03-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale verkocht aan Willelmus Bac Mathijs 

soen58 (1) een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis59 en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen mr Boudewinus van Lederdam 

enerzijds en erfgoed van wijlen Marcelius van Os anderzijds, welke cijns 

aan hem was verkocht60 door Johannes van Colen den Plattijnmaker, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis en erf, welke cijns 

aan hem was verkocht61 door voornoemde Johannes van Colen den Plattijnmaker. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis dicti Cale hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Hijntamensi inter 

hereditatem quondam magistri Boudewini de Lederdam ex uno et inter 

hereditatem quondam Marcelii de Os ex alio venditum sibi a Johanne de 

Colen den Plattijnmaker prout in litteris atque hereditarium censum 

quatuor librarum dicte monete solvendum hereditarie terminis solucionis 

predictis ex dicta domo et area venditum sibi a dicto Johanne de Colen 

den Plattijnmaker prout in litteris (dg: sup) vendidit Willelmo Bac 

Mathijs soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligatilonem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 360v 04 di 01-03-1390. 

Johannes van Swalmen droeg over aan Engbertus Wouters soen smid en diens 

                         
58 Zie → VB 1799 f 064r 13, ma 05-02-1392, Gerijt van Berze mechtich gemaect 

van Willem Bac soen Mathijs was gericht aen huus ende erve gelegen in 

tsHertogen in die Hijnthamerstraet tusschen den erve meester Boudewijns van 

Lederdamme ende tusschen den erve wilner Marcelijs van Os overmits gebrec 

van erfcijns. 
59 Zie → BP 1179 p 467r 06 vr 05-07-1392, overdracht van het huis en erf na 

gerechtelijke verkoop. 
60 Zie ← BP 1177 f 314v 13 vr 27-07-1386, verkoop van de erfcijns. 
61 Zie ← BP 1178 f 083r 03 di 12-01-1389, verkoop van de erfcijns. 
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vrouw Mechtildis dvw Arnoldus van Goch (1) de helft62 van een huis en erf in 

den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnerus Kul enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes gnd Philips soen anderzijds, (2) de andere 

helft van voornoemd huis en erf, welke helften63 aan voornoemde Johannes van 

Swalmen waren verkocht door Jacobus Rutten, het gehele huis en erf belast 

met een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Johannes de Swalmen (dg: domu) medietatem domus et aree site in Busco ad 

vicum (dg: dictum) Orthensem inter hereditatem Reijneri (dg: Kul Kel) Kul 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti Philips soen ex alio 

atque (dg: medietatem me) reliquam medietatem eiusdem domus et aree 

venditas dicto Johanni de Swalmen a Jacobo Rutten prout in litteris (dg: 

vendidit) supportavit Engberto Wouters soen fabro et Mechtildi eius uxori 

filie quondam Arnoldi de Goch supportavit cum litteris et jure promittens 

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

excepto hereditario censu trium librarum monete ex dicta integra domo et 

area de jure solvendo. Testes Penu et (dg: ..) Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 360v 05 di 01-03-1390. 

Nijcholaus van Kessel ev Bela dv Johannes van Swalmen verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel maritus et tutor Bele sue uxoris filie Johannis de 

Swalmen prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1178 f 360v 06 di 01-03-1390. 

Voornoemde Engbertus en zijn vrouw Mechtildis beloofden aan voornoemde 

Johannes van Swalmen een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) voornoemd huis 

en erf. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Engbertus en Mechtildis 

tot onderpand (2) 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd Rushoevel, tussen 

Petrus van Goch enerzijds en kvw Johannes Weijnsken anderzijds. 

 

Dicti Engbertus et Mechtildis eius uxor cum eodem tamquam cum tutore etc 

promiserunt se daturos et soluturos dicto Johanni de Swalmen hereditarium 

censum sex librarum monete hereditarie (dg: mediatim nativitatis J) 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta domo et area et ad maiorem 

securitatem dicti Engbertus et Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore 

unum juger terre situm in parochia de Os in loco dicto Rushoevel inter 

hereditatem Petri de Goch ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Weijnsken ex alio ut dicebant #ad pignus imposuerunt# et 

promiserunt dicti Engbertus et Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore 

promiserunt #indivisi super omnia# dictas domum aream et juger terre pro 

solucione dicti census sex librarum sufficientes facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 360v 07 za 05-03-1390. 

Theodericus Bathen soen en Nijcholaus uter Hasselt maakten een erfdeling 

van erfgoederen in Den Bosch, achter de weg gnd Oude Dieze, over de stroom. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) de helft van een hofstad, waarop het 

woonhuis van wijlen Johannes van Boemel stond, te weten de helft richting 

het woonhuis van wijlen Hermannus van Zonnen de oudere, op welke helft 

voornoemde Nijcholaus een huis liet bouwen, van deze helft echter 

uitgezonderd een stukje erfgoed, gelegen tussen het huis dat voornoemde 

Nijcholaus liet bouwen enerzijds en een brug anderzijds, welk stukje aan de 

gemene weg behoort, (2) de helft van een tuin, aan voornoemde Theodericus 

en Nijcholaus behorend, aldaar, voor de weg van het raam (=huidenspanner) 

                         
62 Zie → BP 1184 f 223r 11 wo 18-11-1405 (1), broeder Johannes van Swalmen zvw Johannes van 
Swalmen gaf onder meer deze helft uit aan Hermannus Scut zvw Henricus gnd Jonge Heijn van 

Heijnxstem voor een lijfrente. 
63 Zie ← BP 1177 f 333r 05 do 17-01-1387 (1), verkoop van één helft in dit huis. 
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van Hermannus van Zonne de jongere, te weten de helft richting erfgoed van 

Franco Luborgen, (3) de helft van een erfgoed, aan hen behorend, aldaar, 

naast het water, tussen de osendrup van het huis van Gerisius van Os 

enerzijds en een weg naar een trap, 6 voet breed, anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemd huis van Gerisius zoals afgepaald. 

Nijcholaus betaalt uit deze goederen 30 schelling geld uit een b-erfcijns 

van 3 pond 7½ schelling geld, die uit hun erfgoederen gaat. En Theodericus 

betaalt 37½ schelling geld. 

 

Theodericus Bathen soen et Nijcholaus uter Hasselt palam recognoverunt se 

divisionem (dg: hereditatem) hereditariam mutuo fecisse (dg: de domist) 

de hereditatibus (dg: infrascriptis) ad se spectantibus (dg: sit) sitis 

in Busco retro viam dictam Aude Dijesa ultra (dg: alq) aquam ibidem 

currentem mediante qua divisione medietas domistadii supra (dg: di) quod 

domus habitationis quondam Johannis de Boemel stare consuevit scilicet 

illa medietas que sita est versus domum habitationis quondam Hermanni de 

Zonnen #senioris# prout ibidem sita est et supra quam #medietatem# dictus 

Nijcholaus edificari fecit unam domum minus tamen de dicta medietate 

quadam particula hereditatis sita inter antedictam domum per dictum 

Nijcholaum ibidem edificatam et inter pontem ibidem et que particula 

hereditatis spectat perpetue ad communem viam item medietas orti #ad 

dictos Theodericum et Nijcholaum spectantis# siti ibidem ante viam 

pannitensorii Hermanni de Zonne junioris scilicet illa medietas que sita 

est versus (dg: domum habitationis) hereditatem Franconis Luborgen atque 

medietas hereditatis (dg: site) ad ipsos spectantis site ibidem #iuxta 

aquam# inter (dg: domum et) stillicidium domus Gerisii de Os ibidem ex 

uno et inter viam tendentem ibidem usque quendam gradum ibidem et que via 

continet sex pedatas in latitudine ex alio scilicet illa medietas 

iamdicte hereditatis que sita est versus dictam domum dicti Gerisii prout 

ibidem site sunt et limitate dicto Nijcholao cesserunt in partem ut 

Theodericus promittens ratam servare tali condicione quod dictus 

Nijcholaus solvet ex dictis hereditatibus sibi in partem cessis XXX 

solidos monete de hereditario censu III librarum et septem et dimidii 

solidorum (dg: quos) monete quem ipsi de (dg: de) suis hereditatibus 

ibidem sitis solvendum tenentur et dictus Theodericus solvit XXX septem 

et dimidium solidos monete de dicto censu III librarum et septem et 

dimidii solidorum monete (dg: testes Penu et) ut (dg: di) promiserunt. 

Testes Penu et Gerardus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1178 f 360v 08 za 05-03-1390. 

Voornoemde Theodericus Bathen soen kreeg (1) de helft van voornoemde 

hofstad, waarop het woonhuis van wijlen Johannes van Bomel stond, te weten 

de helft naast erfgoed van wijlen Franco Luborgen, welke helft met een eind 

reikt aan het gemene water, (2) de helft van de tuin, aan hen behorend, 

gelegen voor de weg van het raam (=huidenspanner) van Hermannus van Zonne 

de jongere, te weten de helft richting het woonhuis van wijlen Hermannus 

van Zonne de oudere, (3) de helft van een erfgoed, aan hen behorend, 

aldaar, tussen de osendrup van het huis van Gerisius van Os enerzijds en 

een weg die naar een trap loopt, 6 voet breed, anderzijds, te weten de 

helft aan de kant van voornoemde trap. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicti domistadii supra quod domus 

habitationis quondam Johannis de Bomel stare consuevit scilicet illa 

medietas que sita est (dg: versus) contigue (dg: here) iuxta hereidtatem 

quondam Franconis Luborgen et que medietas tendit cum uno fine ad 

communem aquam item medietas orti ad ipsos spectantis siti ante viam 

pannitensorii Hermanni de Zonne junioris scilicet illa medietas que sita 

versus domum habitationis quondam Hermanni de Zonne senioris et medietas 

hereditatis ad ipsos spectantis site ibidem inter stillicidium domus 

Gerisii de Os ibidem ex uno et inter viam tendentem ibidem versus quendam 

gradum ibidem et que via continet sex pedatas in latitudine ex alio 
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scilicet illa medietas iamdicte hereditatis que medietas sita est versus 

dictum gradum prout (dg: huiusmodi hereditatem pro) ibidem site dicto 

Theoderico cesserunt in partem promittens ratam servare addita condicione 

predicta. Testes Penu et Gerardus datum sabbato post reminiscere. 

 

1178 mf10 D 14 f. 361. 

 Secunda post judica: maandag 21-03-1390. 

 anno nonagesimo: 1390. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 03-03-1390. 

 

BP 1178 f 361r 01 ma 21-03-1390. 

Voornoemde Theodericus Bathen soen verkocht aan Johannes Mutsart voller (1) 

de helft van voornoemde hofstad met gebouwen, (2) de helft van voornoemde 

tuin, (3) de helft van voornoemd erfgoed, met zijn rechten in de brug, trap 

en alle wegen, belast met 37½ schelling geld n-ercijns. 

 

Dictus Theodericus medietatem dicti domistadii cum suis edificiis et 

medietatem dicti orti et medietatem dicte hereditatis prout sibi cessas 

in partem simul cum (dg: ..) toto jure sibi in ponte et gradu et omnibus 

viis ibidem consistentibus competente vendidit Johanni Mutsart fulloni 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis XXX septem et dimidio solidis 

monete hereditarii census in dictis litteris divisionis contenti et quos 

dictus emptor nunc solvere tenebitur ex pre[missis]. Testes Penu et 

Scilder datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 361r 02 ma 21-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Theodericus Baten soen een 

n-erfcijns64,65 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico Baten 

soen hereditarium censum sex librarum monete hereditarie mediatim 

nativitatis Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 361r 03 ma 21-03-1390. 

En hij kan terugkopen66,67 gedurende 10 jaar vanaf heden, elk pond met 10 

Hollandse gulden of de waarde, en met de cijns van de termijn die na de 

wederkoop zou volgen. Per keer tenminste 10 schelling terugkopen. Opgesteld 

bij het raadhuis in aanwezigheid van Eustacius van Hedechusen en Nijcholaus 

van Berze. 

 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium decem annorum datam 

presentium sine medio sequentium semper dicto spacio pendente (dg: cum) 

quamlibet libram cum X Hollant gulden seu valorem et cum censu in proximo 

termino post huiusmodi redempcionem sequente proveniendo et poterit simul 

vel diversis vicibus silicet non minus qualibet vice quam X solidos ut in 

forma. Acta apud pretorium presentibus Eustacio de Hedechusen et 

Nijcholao de Berze anno (dg: LXX) nonagesimo hora complete. 

 

                         
64 Zie → BP 1180 p 252v 12 do 24-12-1394, overdracht van 50 schelling uit de 

erfcijns van 6 pond. 
65 Zie → BP 1181 p 239r 08 ma 23-12-1398, overdracht van 30 schelling uit de 

erfcijns van 6 pond. 
66 Zie → BP 1180 p 252v 12 do 24-12-1394, overdracht van 50 schelling uit de 

erfcijns van 6 pond. 
67 Zie → BP 1181 p 239r 08 ma 23-12-1398, overdracht van 30 schelling uit de 

erfcijns van 6 pond. 
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BP 1178 f 361r 04 do 03-03-1390. 

Rijcoldus Belijen soen van Os en zijn zoon Bernardus verkocht aan Walterus 

Delijen soen 2 morgen 2 hont land, in Berghem, tussen erfg vw een zekere 

Bollen Bauwelken enerzijds en erfg vw Henricus gnd Coke anderzijds. 

 

Rijcoldus Belijen soen de Os et Bernardus eius filius duo iugera et duo 

hont terre terre mericalis sita in parochia de (dg: Os) Berchen inter 

hereditatem heredum quondam (dg: Boll) cuiusdam Bollen Bauwelken ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Henrici dicti Coke ex alio ut 

dicebat vendidit Waltero Delijen soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goess et Jorden datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 361r 05 do 03-03-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Spijerinc van Hezewijc gaf uit aan Petrus gnd die 

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

tussen Arnoldus Rover Boest en Gerardus 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 6 zester rogge, 

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

3 jaar (ma 02-02-1394). 

 

Solverunt ambo. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Spijerinc de Hezewijc (dg: quatuor 

lop) medietatem cuiusdam pecie terre dicte die Vliederacker site in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem Arnoldi Rover Boest (dg: ex uno 

et) et Gerardi Liben soen ex uno et inter hereditatem Walteri die Laet ex 

alio (dg: s) tendentis 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 dicto die Sluijter ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione (dg: duo) sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

#termino a purificationis proxime ultra tres annos# et supra dictam 

peciam terre tradenda ex dicta medietate promittens warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 361r 06 do 03-03-1390. 

Johannes zvw Reijnerus gnd Braen verkocht aan Nijcholaus Kater een 

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

huis en tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd die Nagelstraat, beiderzijds 

tussen Arnoldus Hermans soen, reeds belast met een b-erfcijns van 27 

schelling gemeen paijment aan voornoemde koper. 

 

Johannes filius quondam Reijneri dicti Braen (dg: vitalem pen) 

hereditarie vendidit Nijcholao Kater hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto (dg: 

dicti venditoris) sitis in parochia de Nuenen (dg: inter he) in loco 

dicto die Naghelstraet inter hereditatem Arnoldi Hermans soen ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat promittens super (dg: w) omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu (dg: XV) XXVII (dg: communis pagamenti) solidorum communis 

pagamenti dicto emptori exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 361r 07 do 03-03-1390. 

Ancelmus zvw Johannes van den Hecke verkocht aan Pontennier Kepken 1 morgen 

land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen voornoemde Pontennier Kepken 

enerzijds en Henricus zvw Ghibo Pelser anderzijds. 
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Ancelmus filius quondam Johannis van den Hecke unum juger terre situm in 

parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem 

Pontennier Kepken ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

Ghibonis Pelser ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est vendidit 

dicto Pontennier Kepken promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes Gerardus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 361r 08 do 03-03-1390. 

Ghiselbertus Beijs verkocht aan Johannes zvw Petrus van Hoghensceren een 

n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in het 

onderpand te leveren, gaande uit huis en tuin in Oirschot, naast het 

kerkhof aldaar, tussen Arnoldus Joncker enerzijds en kvw Willelmus Raven 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 23 

schelling gemeen paijment. 

 

Ghiselbertus Beijs hereditarie vendidit Johanni filio quondam Petri de 

Hoghensceren hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de 

Oersscot solvendam hereditarie purificationis et in (dg: O) domo 

infrascripta tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Oerscot iuxta 

cijmiterium ibidem inter hereditatem Arnoldi (dg: Jonck) Joncker ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Raven ex alio promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu XXIII solidorum communis pagamenti exinde 

solvendis (dg: testes datum supra). Testes Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 361r 09 do 03-03-1390. 

Gheerlacus zvw Henricus Kolner van Bucstel en Everardus zvw Arnoldus gnd 

Ghenen soen verkochten aan Arnoldus Hoernken de helft, die aan hen en aan 

Jacobus en Gloria, kvw voornoemde Henricus Kolner, behoort in alle beesten 

en varend goed, op de goederen gnd ter Zantvoert, van wijlen voornoemde 

Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, uitgezonderd de varkens. 

Voornoemde Gheerlacus, Jacobus, Gloria en Everardus zullen voornoemde helft 

te schattingsrecht houden van voornoemde Arnoldus Hoernken, gedurende 3 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande, zó dat, wanneer voornoemde Arnoldus, 

van deze helft en de nakomelingen ervan, 32 Oijense gulden heeft ontvangen, 

dat dan die helft voor één helft van voornoemde Arnoldus zal zijn en voor 

de andere helft van voornoemde Gheerlacus, Jacobus, Gloria en Everardus. 

Dwz dat voornoemde Gheerlacus, Jacobus, Gloria en Everardus, gedurende 

voornoemde 3 jaar, voornoemde helft lofbaar zullen moeten weiden en 

onderhouden. 

 

Gheerlacus filius quondam (dg: q) Henrici Kolner de Bucstel et Everardus 

filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen medietatem (dg: omn ad se) ad se 

et ad (dg: W) Jacobum et Gloriam liberos dicti quondam Henrici Kolner 

spectantem in omnibus bestiis et bonis pecoralibus consistentibus supra 

bona dicta ter Zantvoert dicti quondam Henrici sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Mulsel exceptis porcis ibidem consistentibus 

vendiderunt Arnoldo Hoernken promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dicti Gheerlacus Jacobus Gloria et 

Everardus dictam medietatem tenebunt (dg: a dicto) a dicto Arnoldo 

Hoernken ad jus stabilitionis ad spacium trium annorum post festum 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium ita quod quando dictus 

Arnoldus de dicta (dg: p) medietate et inde (dg: ev) proveniendis 

levaverit et perceperit XXXII (dg: Ho) gulden monete Oijensis extunc 

dicta medietas et inde provenienda et generanda erunt mediatim dicti 

Arnoldi et mediatim dictorum Gheerlaci Jacobi (dg: Ghi) Glorie et 

Everardi scilicet dicti Gheerlacus Jacobus et Gloria et Everardus dictis 

tribus annis durantibus tenebunt et dispascent ac tenere et depascere 

tenebuntur dictam medietatem bene et laudabiliter ....... ut dicti 

Gheerlacus et Everardus indivisi super omnia promiserunt. Testes datum 
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supra. 

 

1178 mf10 E 01 f. 361v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 03-03-1390. 

 

BP 1178 f 361v 01 do 03-03-1390. 

Mechtildis wv Ghibo van Best verklaarde ontvangen te hebben van Goeswinus 

Moedel van de Steenweg en diens vrouw Elizabeth wv Henricus Pape de helft 

van 95 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, welke 95 oude 

schilden voornoemde Goeswinus Moedel en Elizabeth beloofd68 hadden aan 

voornoemde Ghibo, te weten de helft waarvan de betalingstermijnen zijn 

verstreken. 

 

Mechtildis (dg: f) relicta quondam Ghibonis de Best palam recognovit sibi 

#fore persolutum# per Goeswinum Moedel de Lapidea Via et Elizabeth eius 

uxorem relictam quondam Henrici Pape de medietate nonaginta quinque 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum scilicet 

quatuor aureos florenos communiter gulden vocatos pro tribus dictorum 

aureorum denariorum antiquorum aude scilde vocatorum computato quos 

nonaginta quinque aude scilde dicti Goeswinus Moedel et Elizabeth 

promiserant dicto Ghiboni in litteris scabinorum (dg: et de) scilicet de 

illa medietate (dg: de que erat solvenda medietate de qua termini) de qua 

termini solucionis jam sunt evoluti. Testes Gerardus et Goes datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1178 f 361v 02 do 03-03-1390. 

Paulus van Heijst en zijn vrouw Elizabeth dvw Petrus van Moudewijc smid 

verkochten aan Lambertus die Plaetmaker van Moudewijc een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, in een b-erfpacht69 van 8 mud rogge, Bossche maat, 

welke voornoemde wijlen Petrus beurde, voor ¼ deel met Pasen, voor ¼ deel 

met Sint-Jan-Baptist, voor ¼ deel met Sint-Remigius en voor ¼ deel met 

Kerstmis, gaande uit een watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, 

naast de Molenbrug, uit deze Molenbrug die bij de watermolen behoort en uit 

andere aangehorigheden van de watermolen, welke watermolen met brug en 

aangehorigheden voornoemde Petrus in pacht had gegeven aan Johannes van 

Herlaer timmerman, te weten voor (1) een b-erfcijns van 13 pond geld, (2) 

voornoemde b-erfpacht van 8 mud rogge, (3) een lijfpacht van 2 mud rogge. 

 

Paulus de Heijst maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Petri de Moudewijc fabri et dicta Elizabeth cum eodem (dg: tamquam) 

tamquam cum tutore hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco ad se spectantem in hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Petrus solvendam habuit 

hereditarie pro una quarta parte in festo pasche et pro reliqua quarta 

parte in festo nativitatis beati Johannis baptiste pro tercia quarta 

parte in festo beati Remigii et pro quarta (dg: par) quarta parte in 

festo (dg: Domini) nativitatis Domini (dg: de et) ex molendino aquatili 

sito in Busco ad vicum Vuchtensem iuxta pontem dictum die Molenbrugge 

(dg: cum) #et ex# dicto ponte die Molenbrugge vocato vocato ad dictum 

(dg: molenlu) molendinum spectante atque ex ceteris attinentiis eiusdem 

molendini aquatilis singulis et universis quod molendinum aquatile cum 

dicto ponte atque cum ceteris attinentiis eiusdem molendini aquatilis 

singulis et universis dictus Petrus dederat ad pactum Johanni de Herlaer 

carpentario scilicet pro hereditario censu tredecim librarum monete 

annuatime exinde prius solvendo et pro predicta paccione octo modiorum 

siliginis et pro vitali pensione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

                         
68 Zie ← BP 1177 f 261r 01 do 14-12-1385, belofte op 22-04-1386 95 oude schilden te betalen. 
“4 gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 

69 Zie → BP 1179 p 202v 06 vr 13-01-1391, verkoop van een erfpacht van 2½ 

mud rogge uit de erfpacht van 8 mud; tevens vermelding van erfcijns van 13 

pond en lijfpacht van 2 mud rogge. 
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prout in litteris vendiderunt Lamberto (dg: de Mou) die Plaetmaker de 

Moudewijc supportaverunt cum litteris et jure occacione promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 361v 03 do 03-03-1390. 

Arnoldus zv Petrus van Moudewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Petri de Moudewijc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 361v 04 do 03-03-1390. 

Henricus Sluijsman zvw Henricus Sluijsman verkocht aan Arnoldus Groetart 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit een huis en tuin, in Berlicum, tussen Jacobus Aechten soen enerzijds en 

de plaats gnd die Gemein Speelheuvel anderzijds, reeds belast met 2 

schelling aan dekaan en kapittel in Den Bosch en een b-erfpacht van 7 lopen 

rogge aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Henricus Sluijsman (dg: de H) filius quondam Henrici Sluijsman 

hereditarie vendidit Arnoldo Groetart hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et orto (dg: dicti ve) sitis 

in parochia de Berlikem inter hereditatem Jacobi Aechten soen ex uno et 

inter (dg: inter) locum dictum die Ghemeijn Speelhoevel ex alio 

promittens (dg: warandiam et) super habita et habenda warandiam et aiam 

obligationem deponere exceptis duobus solidis (dg: .) decano et capitulo 

in Busco et hereditaria paccione septem lopinorum siliginis conventui 

sancte Clare (dg: ...) in Busco exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 361v 05 do 03-03-1390. 

Arnoldus Luten soen van Heeswijc verkocht aan Johannes gnd Zas van Gheffen 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Beirckart, in Heeswijk, 

tussen voornoemde Johannes Zas enerzijds en Roverus Boest anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd die Kloot, in Heeswijk, tussen Ywanus van Vauderic 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Arnoldus Luten soen de Heeswijc hereditarie vendidit Johanni dicto Zas de 

Gheffen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Beirckart sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem dicti 

Johannis Zas ex uno et inter hereditatem (dg: .) Roveri Boest ex alio 

atque ex pecia terre dicta die Cloet sita in dicta parochia inter 

hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter communem stegam ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 361v 06 do 03-03-1390. 

Walterus gnd Coppen beloofde aan Cristianus van den Hoevel en diens vrouw 

Elizabeth een lijfrente van 2 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt 

geheel de rente. 

 

Walterus dictus Coppen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Cristiano van den Hoevel et Elizabeth eius uxori seu eorum alteri diutius 

viventi vitalem pensionem duorum Hollant gulden seu valorem anno (dg: 

quo) quolibet ad vitam dictorum Cristiani et Elizabeth et non ultra 

Remigii ex omnibus suis bonis quocumque sitis et alter diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erit quitus. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 361v 07 do 03-03-1390. 

Henricus Kersmaker verklaarde dat Johannes van Gheldorp schoenmaker 5 mud 

rogge, maat van Geldrop, heeft geleverd, die voornoemde Johannes afgelopen 

Lichtmis verschuldigd was aan kvw Johannes Kersmaker bv voornoemde 

Henricus, wegens een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Geldrop, die 

voornoemde Johannes van Gheldorp moest leveren aan voornoemde Johannes 

Kersmaker. 

 

Henricus Kersmaker palam recognovit sibi per Johannem (dg: Vrancken soen 

de Gheldorp) de Gheldorp sutorem (dg: s) persolutum quinque modios 

siliginis mensure de (dg: Buscoducis) #Gheldorp# quos dictus Johannes 

debebat liberis quondam Johannis Kersmaker fratris olim dicti Henrici 

(dg: de) in festo purificationis proxime preterito de hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem dictus 

Johannes de Gheldorp dicto Johanni Kersmaker solvere consuevit et 

tenebatur annuatim ut dicebat promittens super omnia (dg: dictus) dictum 

Johannem de Gheldorp a dictis quinque #modiis# siliginis nunc ab eo 

perceptis et levatis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 361v 08 do 03-03-1390. 

Lambertus die Bont verkocht aan Willelmus die Wit van Bucstel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Strijpt, te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in 

Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Joseph van Casteren 

enerzijds en wijlen Hilla gnd Hoessche anderzijds, (2) 1½ bunder beemd, ter 

plaatse gnd Eilde, in een kamp gnd heren Godevart des Hoesschen Kamp, dat 

9½ bunder groot is en gelegen is tussen wijlen Jacobus van Derentheren 

enerzijds en kv Gerardus gnd Scunnen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 zester gerst, gaande uit voornoemd stuk 

land. 

 

Lambertus die Bont hereditarie vendidit Willelmo die (dg: de) Wit de 

Bucstel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel 

#purificationis# et in Bucstel ad locum dictum die Strijpt tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Bucstel in jurisdictione dicta dingbanc 

de Lijemde in loco dicto Casteren (dg: ad in loco dicto Zanendonc) inter 

hereditatem Joseph de Casteren ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi 

van den liberorum quondam) quondam (dg: Willelmi) #Hille# dicte Hoessche 

ex alio atque ex uno et dimidio bonariis prati ad dictum venditorem 

spectantibus sitis in (dg: dicto) loco dicto Eilde (dg: inter in pratis 

domini Godefridi dicti die Hoessche) #in campo dicto heren Godevart# des 

Hoesschen Camp et qui campus continet novem et dimidium bonaria et est 

situs inter hereditatem quondam Jacobi de Derentheren ex uno et inter 

hereditatem liberorum Gerardi dicti Scunnen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini (dg: 

ducis) fundi (dg: -s) ex premissis et hereditaria paccione unius sextarii 

ordei ex dicta pecia terre solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 361v 09 do 03-03-1390. 

Denkinus zvw Johannes gnd Godekens soen verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfpacht van 3 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 4 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd op de Rullen, tussen Hermannus 

Peters soen enerzijds en Albertus van Heijnxtstem anderzijds, (2) 1½ morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd die Maze Akker, tussen Gerardus van Ghelre 

enerzijds en jkvr Johanna van Gielbeke anderzijds, reeds belast met dijken. 

 

Denkinus filius quondam Johannis dicti Godekens soen hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditariam paccionem trium aude scilde seu valorem 
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solvendum hereditarie purificationis ex quatuor iugeribus terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto op den Rullen inter hereditatem Hermanni 

Peters soen ex uno et inter hereditatem Alberti de Heijnxtstem ex alio 

item ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto die Maze Acker inter hereditatem Gerardi de Ghelre ex uno et inter 

domicelle Johanne de Gielbeke ex alio ut dicebat (dg: super) promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: et 

sufficientem) exceptis aggeribus ad! spectantibus et sufficientem facere. 

Testes Gerardus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 361v 10 do 03-03-1390. 

Johannes gnd Bloijs van Erpe zvw Johannes verkocht aan Paulus Henrics soen 

van Gheffen bakker een n-erfpacht70 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Erp, 

tussen kinderen gnd meester Jans Kijnderen enerzijds en Walterus die Snider 

anderzijds, (2) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op Erliken, tussen 

Hessello Hessels soen enerzijds en Sijmon gnd Moens zvw Adam gnd Moens soen 

anderzijds, reeds belast met 1 penning cijns. 

 

Johannes dictus Bloijs #de Erpe# filius quondam Johannis hereditarie 

vendidit Paulo Henrics soen de Gheffen pistori hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Erpe inter hereditatem liberorum dictorum meester 

Jans Kijnderen ex uno et inter hereditatem Walteri die (dg: Sni) Snider 

ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum op 

Erliken inter Hessellonis Hessels soen ex uno et inter hereditatem 

Sijmonis #dicti Moens# filii quondam Ade dicti Moens soen ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario census 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 E 02 f. 362. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 03-03-1390. 

 anno nonagesimo mensis marcii die tercia: donderdag 03-03-1390. 

 

BP 1178 f 362r 01 do 03-03-1390. 

Johannes Muijl zv Johannes gnd Muijl van Berchen verkocht aan Henricus van 

Best een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen, gaande uit (1) een beemd, in Berghem, ter plaatse gnd die Duerre 

Beemden, tussen voornoemde Henricus van Best enerzijds en Godefridus zvw 

Andreas anderzijds, (2) een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op 

Bercherre Veld, tussen Jutta wv Hubertus van Maenle enerzijds en hr 

Henricus Vrancken priester anderzijds, (3) een stuk land, in Berghem, ter 

plaatse gnd op Hoge Bercherre Veld, tussen kvw Johannes Loekens enerzijds 

en Johannes Cortroc anderzijds. 

 

Johannes Muijl filius Johannis dicti Muijl de (dg: Berghen Berk) Berchen 

hereditarie vendidit Henrico de Best hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Petri ad cathedram ex quodam prato sito in 

parochia de Berchem in loco dicto die Duerre Beemden inter hereditatem 

(dg: He) dicti Henrici de Best ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii quondam Andree ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia 

ad locum dictum op (dg: Be) Bercherre Velt inter hereditatem Jutte 

relicte quondam Huberti de Maenle ex uno et inter hereditatem domini 

Henrici Vrancken presbitri ex alio item ex pecia terre sita in dicta 

parochia ad locum dictum op Hoge Bercherre Velt inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Loekens ex uno et inter hereditatem Johannis 

Cortroc ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

                         
70 Zie → BP 1179 p 646v 03 do 06-03-1393, er wordt een extra onderpand voor 

de pacht gesteld. 
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obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Gerardus et Jorden 

datum quinta post Reminiscere. 

 

BP 1178 f 362r 02 do 03-03-1390. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kv Albertus zv Arnoldus Lodewijchs soen van 

Kessel, en Ludovicus van Kessel beloofden aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens 

soen 41 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak etc, met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te leveren. 

 

Arnoldus (dg: filius) #et Gerardus fratres liberi# Alberti filii Arnoldi 

Lodewijchs soen #de Kessel# (dg: Gerardus eius frater) et Ludovicus de 

Kessel promiserunt Andree filio quondam Arnoldi Lemkens soen XLI modios 

(dg: siliginis) avene mensure de Busco de meliori minus una placka #etc# 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 03 do 03-03-1390. 

Voornoemde Arnoldus, Gerardus en Ludovicus beloofden aan Arnoldus van 

Vladeracken zv Elizabeth 41 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak etc, met 

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

 

Dicti Arnoldus Gerardus et Ludovicus promiserunt Arnoldo de Vladeracken 

filio Elizabeth XLI modios avene mensure de Busco de meliori minus una 

placka #etc# ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 04 do 03-03-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Hannen 

soen een n-erfcijns van 4 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 2 morgen land, die waren van Lambertus gnd Moelner, 

onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en Arnoldus gnd van den Kerchoeve anderzijds, reeds belast met 18 

schelling oude pecunia. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen hereditarie vendidit Nijcholao dicto 

Coel Hannen soen hereditarium censum quatuor Hollant gulden seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex duobus iugeribus terre #(dg: 

quos) que fuerant Lamberti dicti Moelner# sitis infra libertatem etc 

iuxta locum dictum Eijkendonc inter hereditatem dicti venditoris ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi dicti van den Kerchoeve ex alio promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis XVIII (dg: mo) solidis 

antique pecunie exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 05 do 03-03-1390. 

En hij kan terugkopen uiterlijk op Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391), met 

40 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1391). Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Henricus Steijmpel en Andreas zv Arnoldus Lemkens. 

 

A. 

Et poterit (dg: ad) redimere infra !et purificationis proxime futurum 

#inclusive# cum XL Hollant gulden seu valorem et cum censu in dicto festo 

purificationis proxime futuro proveniendo ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Henrico Steijmpel Andrea filio (dg: 

Lamb) Arnoldi Lemkens testibus datum anno nonagesimo mensis marcii die 

tercia hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 362r 06 do 03-03-1390. 

Luijtgardis dvw Arnoldus van Vlimen smid verkocht aan Andreas zvw Arnoldus 
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gnd Lemken een erfcijns van 30 schelling geld, uit een b-erfcijns71,72,73,74 

van 14 pond voornoemd geld, die Lutgardis gnd van der Dijesen, haar dochter 

Ulendis en Wolterus zv voornoemde Luijtgardis beurden, een helft met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een erfgoed in Den 

Bosch, achter het huis van voornoemde Lutgardis waarin zij woont, welk 

erfgoed over de stroom gelegen is, naast een straatje dat loopt van de stal 

van Gerardus gnd metten Coijen naar Beurde, reikend vanaf voornoemd 

straatje tot aan erfgoed van Johannes gnd Proefstken, (2) 5 ramen 

(=huidenspanners) die op dat erfgoed staan. Verkoopster en haar broer 

Johannes beloofden lasten af te handelen. 

 

Luijtgardis filia quondam Arnoldi de Vlimen fabri cum tutore hereditarium 

censum (dg: ad se spectantem) #XXX solidorum monete# de hereditario censu 

quatuordecim librarum dicte monete quem censum XIIII librarum Lutgardis 

dicta van der Dijesen et Ulendis eius filia et Wolterus filius dicte 

Luijtgardis solvendum habuerunt hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de hereditate sita in Busco retro domum dicte Lutgardis in qua 

domo dicta Lutgardis (dg: ...) moratur et que hereditas sita est ultra 

aquam ibidem currentem iuxta viculum euntem ibidem de stabulo Gerardi 

dicti metten (dg: L) Coijen versus Beurde et que hereditas tendit de 

dicto viculo usque ad hereditatem Johannis dicti Proefstken et ex quinque 

pannitensoriis in dicta hereditate stantibus ut dicebat hereditarie 

vendidit Andree filio quondam Arnoldi dicti Lemken promittentes cum 

tutore et ea Johannes eius frater super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 07 do 03-03-1390. 

Rodolphus gnd Roef van den Lake en Johannes van den Loe zvw Arnoldus 

beloofden aan Rolandus Turello, tbv etc, 12 oude Franse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390; 28+30+22=80 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Rodolphus (dg: van) dictus Roef van den Lake et Johannes van den Loe 

filius quondam Arnoldi promiserunt Rolando Turello ad opus etc XII aude 

scilde Francie ad penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 08 do 03-03-1390. 

Nijcholaus Arts soen en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Henricus zv 

Johannes van der Afort 30 Gelderse gulden of de waarde en 1½ mud 1 lopen 

rogge, Bossche maat, met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te betalen 

en te leveren. 

 

Nijcholaus Arts soen (dg: de W commorans in Wilshusen) et Arnoldus eius 

filius promiserunt Henrico filio Johannis van der Afort XXX Ghelre gulden 

seu valorem et unum et dimidium modios et unum lopinos siliginis mensure 

de Busco ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 362r 09 do 03-03-1390. 

Petrus Vrijese, Gheerlacus Tijelen soen, zijn broer Petrus en Godefridus 

Heijnen soen beloofden aan Aleijdis wv Henricus Maes soen 17 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

                         
71 Zie ← BP 1175 f 219v 12 ±za 09-03-1370, vrijwel onleesbaar contract waarin waarschijnlijk 
een deel van de 14 pond erfcijns wordt verkocht. 
72 Zie ← BP 1178 f 064v 02 vr 11-12-1388, verkoop van een cijns van 40 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

73 Zie → BP 1179 p 017r 06 ma 12-12-1390, verkoop van een cijns van 5 pond uit de cijns van 14 
pond. 

74 Zie → BP 1179 p 312v 05 wo 15-11-1391, verkoop van een cijns van 50 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 05. 

 

176 

betalen. 

 

Petrus Vrijese Gheerlacus Tijelen soen Petrus (dg: eius) eius frater 

Godefridus Heijnen soen promiserunt Aleijdi relicte Henrici Maes soen 

XVII Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes 

Penu et Gerardus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 362r 10 do 03-03-1390. 

De broers Hessello, Arnoldus, Lambertus, Walterus en Johannes, kvw Walterus 

gnd Doernman, Arnoldus Langhenbeen ev Elizabeth, en Henricus Tielkens ev 

Katherina, dvw voornoemde Walterus Doerman, verkochten aan Walterus Meijnen 

alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Aleijdis sv 

voornoemde Walterus Doerman ev voornoemde Walterus Meijnen, resp. die aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Walterus Meijnen soen, 

gelegen onder Helvoirt. 

 

Hessello Arnoldus Lambertus (dg: Walt) #Walterus# Johannes fratres liberi 

quondam Walteri dicti (dg: Doerman) #Doernman# Arnoldus Langhenbeen 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Henricus Tielkens 

maritus et tutor Katherine sue xuoris filiarum dicti quondam Walteri 

Doerman omnia bona eis de morte quondam Aleijdis (dg: van den) sororis 

olim dicti Walteri Doerman (dg: relicte q) uxoris olim Walteri Meijnen 

successione advoluta et port mortem dicti Walteri Meijnen soen 

successione advoluta! (dg: quocumque locorum infra) prout huiusmodi bona 

infra parochiam de Helvoert sunt (dg: sita) consistentia sive sita ut 

dicebant (dg: supportaverunt) #vendiderunt# dicto Waltero Meijnen 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Penu et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 11 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Hessello zvw Walterus 

Doernman een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Helvoirt te leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde 

Walterus, gelegen onder Helvoirt. 

 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum Hesselloni filio quondam Walteri (dg: Doerman) #Doernman# 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc 

hereditarie purificationis et in parochia de Helvoert tradendam ex 

omnibus bonis primodicti Walteri quocumque locorum infra parochiam de 

Helvoert sitis (dg: et su) promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 12 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Arnoldus zvw Walterus 

Doernman een n-erfpacht van 4 lopen rogge, zoals hierboven. 

 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Arnoldo filio quondam Walteri Doernman hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 13 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Lambertus zvw Walterus 

Doernman een n-erfpacht van 4 lopen rogge, zoals hierboven. 

 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit super omnia Lamberto filio quondam 

Walteri Doernman quatuor lopinos siliginis eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 362r 14 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Johannes zvw Walterus 
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Doernman een n-erfpacht van 4 lopen rogge, zoals hierboven. 

 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit super omnia Johanni filio quondam 

Walteri Doernman quatuor lopinos siliginis eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 362r 15 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Henricus Tielken een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, zoals hierboven. 

 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit super omnia Henrico Tielken quatuor 

lopinos siliginis eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 362r 16 do 03-03-1390. 

Voornoemde Walterus Meijnen soen beloofde aan Arnoldus Langherbeen een 

n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Helvoirt 

te leveren, gaande uit al zijn goederen in Helvoirt. 

 

Nota. 

Dictus Walterus Meijnen soen promisit super omnia Arnoldo Langherbeen 

hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc 

hereditarie purificationis in Helv[oert] ex omnibus suis bonis sitis in 

parochia de Helvoert et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf10 E 03 f. 362v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 03-03-1390. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 04-03-1390. 

 

BP 1178 f 362v 01 do 03-03-1390. 

Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Johannes zv Truda 20 Brabantse 

dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Jacobus van den Yvenlaer promisit Johanni filio Trude XX Brabant dobbel 

seu pro quolibet dobbel II Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Jorden datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1178 f 362v 02 vr 04-03-1390. 

Lambertus zvw Lambertus gnd van den Yvelaer verkocht aan Arnoldus zvw 

Willelmus van den Yvelaer een b-erfcijns van 8 pond geld, die Petrus gnd 

Rovers soen van den Eijnde beloofd had aan eerstgenoemde Lambertus, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk 

beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoed gnd die Gemein Poeldonk anderzijds, (2) een 

stuk land, aldaar, tussen Henricus Stempel enerzijds en voornoemde Henricus 

Stempel en Johannes Boijdens soen anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti dicti van den Yvelaer hereditarium 

censum octo librarum monete quem Petrus dictus Rovers soen van den Eijnde 

promiserat se daturum primodicto Lamberto hereditarie nativitatis Domini 

ex domo orto et (dg: prato) pecia pati ipsis adiacente sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum communiter Poeldonc inter 

communem platheam ex uno et inter hereditatem dictam die Ghemeijn 

Poeldonc ex alio atque ex (dg: pecia) pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem Henrici Stempel ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

Stempel et Johannis Boijdens soen ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi van den Yvelaer supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 
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depeonere. Testes Goess et Jorden datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 362v 03 vr 04-03-1390. 

Ywanus zv Godefridus gnd Ywijns soen en Johannes gnd die Roede van Rode 

beloofden aan Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus Heijme, 26 Hollandse 

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

 

Ywanus filius (dg: Goess Ywijns) Godefridi dicti Ywijns soen et Johannes 

dictus die Roede de Rode promiserunt Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi 

Heijme XXVI Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Spanct et Goess datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 362v 04 vr 04-03-1390. 

Johannes gnd Bije van Hermalen zv Godefridus gnd Nuwelant beloofde aan 

Henricus zv Henricus Berwout 25 Hollandse gulden of de waarde en 10 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen en 

te leveren. 

 

Johannes dictus Bije de Hermalen filius Godefridi dicti Nuwelant promisit 

Henrico filio Henrici Berwout XXV Hollant gulden vel valorem et decem 

sextaria siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes Gerardus et Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 362v 05 vr 04-03-1390. 

Voornoemde Johannes gnd Bije van Hermalen zv Godefridus gnd Nuwelant 

beloofde aan voornoemde Henricus zv Henricus Berwout 25 Hollandse gulden of 

de waarde en 10 zester rogge, met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1392) te 

betalen en te leveren. 

 

Dictus! promisit dicto Henrico XXV Hollant gulden vel valorem et X 

sextaria siliginis a purificationis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 362v 06 vr 04-03-1390. 

Andreas zvw Arnoldus Lemken beloofde aan Johannes van Bladel 103 mud hop, 

Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te leveren. 

 

(dg: Arnoldus filius quondam A) Andreas filius quondam Arnoldi Lemken 

promisit Johanni de Bladel C et tres modios nove lupule mensure de Busco 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Goess et Jorden datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 362v 07 vr 04-03-1390. 

Johannes zvw Lambertus van Scadewijc verkocht aan Albertus zvw Johannes zv 

Albertus Nesen soen een n-erfcijns van 5 Oijense gulden oof de waarde, met 

Maria-Boodschap te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-03-1391), 

gaande uit 6½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Kuijcse Hoeve, 

naast Emondus van Hellu, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond geld. 

De brief overhandigen aan Albertus Buc ontvanger. 

 

Johannes filius quondam Lamberti de Scadewijc hereditarie vendidit 

Alberto filio quondam Johannis filii Alberti Nesen soen hereditarium 

censum quinque gulden monete de Oijen seu valorem solvendum hereditarie 

ad (dg: b) festum annunciacionis beate Marie et pro primo ultra annum ex 

sex et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Maren in loco dicto 

die Kuijcsche Hoeve iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem Emondi de 

Hellu (dg: ex uno) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu quinque librarum monete inde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum ut supra. Detur Alberto Buc 

receptori. 
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BP 1178 f 362v 08 vr 04-03-1390. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 362v 09 vr 04-03-1390. 

Henricus zvw Nicholaus Daems soen verkocht aan Johannes van Hoelaer 

riemmaker, tbv Gerardus, Henricus en Elisabeth, kvw Jacobus van Hoelaer, ½ 

morgen land, uit 3 morgen land, in Rosmalen, achter een kamp gnd Stierkens 

Kamp, tussen wijlen Matheus gnd Becker enerzijds en kvw Theodericus 

Sceijvel anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes van 

Hoelaer. 

 

Henricus filius quondam Nicholai Daems soen dimidium juger terre ad se 

spectans de tribus jugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen retro 

campum dictum Stierkens Camp inter hereditatem (dg: Johannis f de E) 

quondam Mathei dicti Becker ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici Sceijvel ex alio (dg: s) prout dictum dimidium juger terre 

ibidem est situm et ad dictum Henricum dinoscitur pertinere ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Hoelaer corrigiatori ad opus Gerardi 

Henrici Elisabeth liberorum quondam Jacobi de Hoelaer promittens #super 

habita et habenda# warandiam tamquam de vero allodio et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni de Hoelaer. 

 

BP 1178 f 362v 10 vr 04-03-1390. 

Arnoldus van den Dijke zvw Arnoldus van den Dijke verkocht aan Aleidis wv 

Arnoldus van der Bolst een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land dat was van Theodericus 

Stockelman, nu aan hem behorend, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen 

Willelmus zv Gerardus van Gestel enerzijds en erfgoed van het altaar van 

Sint-Katherina in de kerk van Beek anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Hostat, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen Johannes gnd Han Scalcs 

enerzijds en Wellinus zv Wellinus van Acht anderzijds, (3) een huis en 

tuin, in Eindhoven, tussen Henricus Olman enerzijds en een sloot gnd de 

Vestgrave anderzijds, reeds belast met de grondcijns, 18 schelling paijment 

aan hr Willelmus Waelwijn en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Eindhoven, aan Willelmus van Laervenne. 

 

Arnoldus van den Dijke filius quondam Arnoldi van den Dijke hereditarie 

vendidit Aleidi relicte quondam Arnoldi van der Bolst hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex pecia terre que fuerat Theoderici 

Stockelman nunc ad se sectante sita in parochia de Blaerthem sancti 

Lamberti inter hereditatem Willelmi filii Gerardi de Gestel ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad altare sancte Katherine situm in ecclesia 

de Beke ex (dg: uno et inter) alio item ex pecia terre dicta die Hostat 

sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis dicti Han Scalcs ex uno 

et inter hereditatem Wellini filii Wellini de Acht ex alio item ex domo 

et orto sitis in Eijndoven inter hereditatem Henrici Olman ex uno et 

inter fossatum dictum den Vestgrave ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

XVIII solidis pagamenti domino Willelmo Waelwijn et hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure Eijndoven Willelmo de Laervenne prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 362v 11 vr 04-03-1390. 

Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant en zijn broer Henricus Noet verkochten 

aan Arnoldus Groetaert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Rosmalen, ter 

plaatse gnd England, tussen Lambertus zvw Jacobus van Engelant enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land gnd die Hoeve, in Rosmalen, 

tussen Jacobus zvw voornoemde Jacobus van Engelant enerzijds en Johannes zv 

Arnoldus van Engelant anderzijds, (3) 2 delen van een beemd, in Rosmalen, 
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ter plaatse gnd den Elst, beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, welke 

gehele beemd was van wijlen Henricus van Heze en zijn vrouw Gheza, (4) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, welke 

pacht Johannes Bever geschonken had aan eerstgenoemde Lambertus en diens 

vrouw Hilla dv voornoemde Johannes, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes, reeds belast met 50 schelling geld en ½ mud rogge. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Enghelant (dg: he) et Henricus Noet 

eius frater hereditarie vendiderunt (dg: Joh) Arnoldo Groetaert 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini ex domo et orto sitis in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Enghelant inter hereditatem Lamberti filii quondam Jacobi de 

Engelant ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex pecia terre 

dicta die Hoeve sita in dicta parochia inter hereditatem Jacobi filii 

dicti quondam Jacobi de Engelant ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Arnoldi de Engelant ex alio item ex (dg: prato sito in dicta 

parochia in loco dicto den Elst) duabus partibus ad se spectantibus 

cuiusdam prati (dg: siti) siti in dicta parochia in loco dicto (dg: Els) 

den Elst inter hereditates Thome de Hijntham ex utroque latere quod 

pratum integrum predictum fuerat quondam Henrici de Heze et Gheze sue 

uxoris item ex hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini (dg: ex) quam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis Johannes Bever (dg: pri) 

primodicto Lamberto cum Hilla eius uxore filia dicti Johannis ex omnibus 

bonis dicti Johannis nomine dotis promiserat ut dicebant promittentes 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinquaginta solidis monete et dimidio modio siliginis inde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 362v 12 vr 04-03-1390. 

Voornoemde Lambertus zal voornoemde Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Dictus Lambertus servabit dictum Henricum indempnem super habita et 

acquirenda. Testes datum ut supra. (dg: Arnoldus Groetaert r...debit pro 

?pecunia). 

 

BP 1178 f 362v 13 vr 04-03-1390. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Henricus van der Boijdonc 

een heidekamp, 3 bunder 169 roeden groot, in Gestel bij Herlaer, tussen 

Arnoldus van den Steen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 1 

oude groot per bunder aan de heer van Duffel. De koper zal recht van weg 

hebben over een erfgoed van voornoemde Theodericus, gelegen achter 

voornoemd kamp, vanaf voornoemd kamp tot aan de weg gnd die Molenstraat. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen quendam campum merice (dg: 

tria) #tria# bonaria et centum et sexaginta #novem# virgatas terre 

continentem situm in parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem 

Arnoldi van den Steen ex uno et inter communem platheam ex alio prout 

huiusmodi campus ibidem est situs ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

van der Boijdonc promittens warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere exceptis uno antiquo grosso domino de (dg: Pareweijs) Duffel de 

quolibet bonario dicti campi solvendo hoc eciam addito quod dictus emptor 

habebit et jure hereditario obtinebit in hereditate dicti Theoderici 

retro dictum campum situm! viam quandam eundi et redeundi et pergendi a 

dicto campo ad platheam dictam die Molenstraet. 

 

BP 1178 f 362v 14 vr 04-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 
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Dictus! promisit dicto venditori C Hollant gulden vel valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf10 E 04 f. 363. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 05-03-1390. 

 Dominica oculi: zondag 06-03-1390. 

 anno nonagesimo mensis marcii die sexto: zondag 06-03-1390. 

 

BP 1178 f 363r 01 ±za 05-03-1390. 

Hepkinus. 

 

BP 1178 f 363r 02 za 05-03-1390. 

Ludolphus van Boemel gaf uit aan Henricus Bie zvw Walterus Bije 8 roeden 

gnd gerden, in Druenen, tussen 2 gerden gnd holten van voornoemde Ludolphus 

enerzijds en Godefridus Hannen soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan de plaats gnd ten Woude toe, met gebouwen; de uitgifte 

geschiedde voor 6 oude groten aan de hertog en thans voor een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Ludolphus de Boemel octo (dg: mensuras terre) #virgatas# dictas gherden 

terre sitas in parochia de Druenen inter (dg: hereditatem Henrici Colnen 

soen) duas virgatas dictas gherden terre #dictas holten# ad dictum 

Ludolphum spectantes ex uno et inter hereditatem Godefridi Hannen soen ex 

alio tendentes a communi platea ad locum dictum (dg: de) ten Woude toe 

(dg: ut dicebat) cum ..... edificiis in eadem consistentibus ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico Bie filio quondam Walteri (dg: 

...) Bije ab eodem hereditarie possidendas pro sex grossis antiquis 

domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

(dg: duor) duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: dat). 

Testes Penu et Gerardus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1178 f 363r 03 za 05-03-1390. 

Voornoemde Henricus Bije en zijn zuster Elizabeth beloofden aan voornoemde 

Ludolphus 114 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1391) te betalen. 

 

Dictus Henricus Bije et Elizabeth eius soror promiserunt dicto Ludolpho 

centum et quatuordecim Ghelre gulden seu valorem ad purificationis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363r 04 zo 06-03-1390. 

Nijcholaus Spijerinc Jans soen en zijn vrouw Aleijdis wv Theodericus Luwe 

van Empel droegen over aan Jacobus zvw voornoemde Theodericus Luwe (1) 6 

morgen land, ter plaatse gnd Beemden, tussen Hermannus Scut zv Henricus gnd 

Jongh Heijn enerzijds en kv Theodericus etc, zoals aan hem toegewezen, (2) 

zijn deel in andere erfgoederen, die eertijds aan voornoemde Jacobus zijn 

toegewezen, en in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Theodericus, onder 

Empel en Meerwijk, (3) het vruchtgebruik dat voornoemde jkvr Aleijdis heeft 

in voornoemde goederen (4) het recht dat aan hen toekomt resp. na 

overlijden van Johannes Raets en zijn vrouw Margardis zal behoren, in de 

helft, die aan voornoemde Theodericus Luwe behoorde, in 6 morgen, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd in het Lage Westerbroek, tussen een kamp gnd de 

Sluiskamp enerzijds en erfgoed gnd dat Lage Westerbroek anderzijds, (5) hun 

recht in een hofstad met gebouwen, in Meerwijk, tussen Willelmus Proefs 

soen enerzijds en Johannes Stevens soen anderzijds, en in alle andere 

erfgoederen, cijnzen en renten van wijlen voornoemde Theodericus. 

 

Nijcholaus Spijerinc Jans soen maritus legitimus domicelle Aleijdis sue 

uxoris relicte quondam Theoderici Luwe de Empel et dicta domicella 
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Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore hereditates infrascriptas videlicet 

sex iugera terre sita in loco dicto Beemden inter hereditatem Hermanni 

Scut filii Henrici dicti (dg: Jogh) Jongh Heijn et inter hereditatem (dg: 

Theoderici Nobels) liberorum Theoderici etc prout sibi sunt addicta (dg: 

..) #vendiderunt# supportaverunt Jacobo filio dicti quondam Theoderici 

Luwe cum omnibus litteris et jure promittentes super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere. 

Testes Penu et Goes datum dominica oculi. 

 

BP 1178 f 363r 05 zo 06-03-1390. 

insuper totam partem et omnes! eis seu eorum alteri competentes in (dg: 

..) aliis hereditatibus dicto Jacobo pridem addictis atque (dg: usu) in 

omnibus aliis (dg: al) hereditatibus dicti quondam (dg: Jac) Theoderici 

quocumque locorum infra jurisdictionem de (dg: Merewijc et de) Empel et 

de (dg: E) Merewijc sitis (dg: s) atque totum usufructum dicte domicelle 

Aleijdi (dg: -s) in premissis competentem quovis modo dicto Jacobo filio 

quondam Theoderici Luwe supportaverunt promittentes ut (dg: inf) 

immediate. Testes datum supra. + {verwijst naar BP 1178 f 363r 09}. 

 

BP 1178 f 363r 06 zo 06-03-1390. 

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

schepenen, Henricus Aben, Lodekinus Proefs soen en meer anderen. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Henrico Aben Lodekino Proefs soen et pluribus aliis datum anno (dg: ..) 

nonagesimo mensis marcii die sexto hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 363r 07 zo 06-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Nijcholaus Spierinc Jans soen 150 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen 

aanstaande (zo 01-05-1390) te betalen, hetzelfde bedrag met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1391), en hetzelfde bedrag met Vastenavond over een 

jaar (di 27-02-1392). Opstellen in 3 brieven. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda dicto Nijcholao Spierinc 

Jans soen centum et quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad festum 

Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurum et tantum ad cranisprivium 

proxime futurum et tantum a (dg: carnip) carnisprivio futuro ultra annum 

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

supra. 

 

BP 1178 f 363r 08 zo 06-03-1390. 

Hiervan een instrument. 

 

Et fiet instrumentum ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363r 09 zo 06-03-1390. 

+ {vervolg van BP 1178 f 363r 05}. 

item totum jus eis competens et post mortem Johannis Ra[e]ts et Margardis 

sue uxoris competituras (dg: in tribus ter) #in medietate que ad dictum 

Theodericum Luwe spectabat in sex# iugeribus terre sitis in jurisdictione 

de Merewijc in loco dicto int Hoege Westerbroec (dg: inter hereditatem 

dicti Johannis) inter campum dictum den Sluijscamp ex uno et inter 

hereditatem dictam dat Lege Westerbroc (dg: acc) insuper totam partem et 

jus eis competentes in domistadiis (dg: et d) cum suis edificiis sitis in 

dicta jurisdictione (dg: ad ad) inter hereditatem Willelmi Proefs soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Stevens soen ex alio et in omnibus 

aliis hereditatibus #et censibus et redditibus# dicti quondam Theoderici. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 363r 10 zo 06-03-1390. 

Ghisbertus die Vere droeg over aan voornoemde Jacobus zvw Theodericus Luwe 

zijn vruchtgebruik in al het voornoemde. 

 

Ghisbertus die Vere (dg: ..) suum usufructum et totam partem et omne jus 

sibi competentes quovis modo in omnibus premissis supportavit dicto 

Jacobo promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363r 11 zo 06-03-1390. 

Destijds had Mechtildis wv Jacobus Coptiten gerechtelijk gekocht van 

Willelmus van Waderle alle goederen van Johannes zvw Johannes Berwout. 

Voornoemde Mechtildis en voornoemde Johannes Berwout verkochten thans aan 

broeder Henricus Berwout prior, voor de duur van zijn leven, (1) 3 kamers 

met ondergrond van voornoemde Johannes Berwout, in de Orthenstraat, achter 

het huis dat behoort aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi 

enerzijds en erfgoed van Martinus Berwout anderzijds, (2) de helft in een 

tuin, behorend aan voornoemde Johannes, aldaar, tussen erfgoed van 

Margareta van Goubordingen enerzijds en het huis van voornoemde Johannes 

Berwout aldaar anderzijds, te weten de helft richting voornoemd erfgoed van 

Margareta, met wegen. 

 

Notum sit universis quod Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten omnia 

et singula bona Johannis Berwout filii quondam Johannis Berwout quocumque 

locorum consistentia sive sita erga Willelmum de Waderle per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco acquisivisset prout in litteris 

quas vidimus consituta igitur coram scabinis infrascriptis dicta 

Mechtildis cum tutore et (dg: Joh) dictus Johannes Berwout tres cameras 

cum suis fundis (dg: .) dicti Johannis Berwout sitas in vico Ortensi (dg: 

inter) retro domum ad fratrem Henricum Berwout priorem de Porta Celi 

spectantem ex uno et inter hereditatem Martini Berwout ex alio atque 

#medietatem# (dg: medietatem ad dictum Johannem W Berwout spectantem 

inter) in quodam orto ad dictum Johannem spectante sito ibidem inter 

hereditatem Margarete de Goubordingen ex uno et inter domum dicti 

Johannis Berwout ibidem ex alio scilicet illam medietatem que sita versus 

dictam hereditatem dicte Margarete cum viis ad premissa spectantibus ut 

dicebant vendiderunt fratri Henrico Berwout (dg: fratri) priori ab eodem 

ad eius vitam et non ultra possidendas promittens #Mechtildis# cum tutore 

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

#et# promisit dictus Johannes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere ad vitam dicti fratris Henrici. Testes Gerardus et 

Goess datum dominica oculi. 

 

BP 1178 f 363r 12 ±zo 06-03-1390. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke ev Heilwigis ndvw hr Leonius 

van Erpe verkocht aan Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, een 

b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Pasen te betalen, gaande uit (1) de watermolen, gnd ten Steen, in 

Middelrode, in Berlicum, (2) erfgoederen die waren van Johannes gnd Loeken, 

bij voornoemde molen behorend, welke cijns Emondus zvw Johannes Elije, tbv 

nkvw voornoemde hr Leonius van Erpe verwekt bij Beatrix dvw Arnoldus 

Pelgherini, verworven had van Rodolphus zvw Henricus gnd van der Balcht, 

van welke cijns Arnoldus nzvw voornoemde hr Leonius, Albertus zvw Henricus 

gnd Huesdens soen van Dijnther ev Beatrix, zijn deel had overgedragen aan 

voornoemde Arnoldus, en van welke cijns Johannes gnd Houbraken ev Elsbens, 

ndvw voornoemde hr Leonius, afstand had gedaan tbv voornoemde Arnoldus van 

Beke. 

 

Nota. 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini (dg: Leonii de Erpe 
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hereditarium censum) #Arnoldi de Beke# maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heilwigis sue uxoris filie naturalis (dg: dicti) quondam domini 

Leonii #de Erpe# hereditarium censum decem librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato 

vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum annuatim et hereditarie 

in festo pasche de molendino aquatili dicto communiter ten Steen sito in 

Middelrode in parochia de Berlikem atque de hereditatibus que fuerant 

Johannis dicti Loeken ad predictum molendinum (dg: spectantibus) 

continentibus quem censum Emondus filius quondam Johannes Elije ad opus 

puerorum naturalium dicti quondam domini Leonii de Erpe ab ipso domino 

Leonio et Beatrice filia quondam Arnoldi Pelgherini pariter genitorum 

erga Rodolphum filium quondam Henrici dicti van der Balcht acquisiverat 

prout in litteris et (dg: super quo) #de quo censu# censu Arnoldus filius 

naturalis dicti (dg: di) quondam domini Leonii Albertus filius quondam 

Henrici dicti Huesdens soen de Dijnther maritus et tutor legitimus 

Beatricis {in margine: omgekeerde V; zie BP 1178 f 363r 14} sue uxoris 

(dg: atque) #totam partem et jus in eisdem competentes dicto Arnoldo 

supportaverunt et super quo censu# Johannes dictus Houbraken maritus et 

tutor legitimus Elsbene sue uxoris filiarum naturalium dicti quondam 

domini Leonii #super dicto censu# ad opus dicti Arnoldi de Beke 

renunciavit prout in aliis litteris hereditarie vendidit (dg: ..) Johanni 

et Mechtildi liberis quondam Gerardi Berwout cum dictis litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: dep ex parte) et 

impeticionem ex parte sui et (dg: ad opus Leonii) #ex parte sui# domini 

Leonii filii naturalis dicti quondam domini Leonii (dg: deponere) 

#existentes# atque post #.......# Mette dicti domini Leonii (dg: 

competitur) eventuras deponere. Testes Gestel et Jorden datum ... ..... 

 

BP 1178 f 363r 13 zo 06-03-1390. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 363r 14 zo 06-03-1390. 

{omgekeerde V in margine; invoegen in BP 1178 f 363r 12}. 

Totam partem et omne jus ipsis in dicto censu competentes (dg: ?atq j) 

dicto Arnoldo de Beke supportaverunt et super quo censu Johannes 

Houbraken. 

 

1178 mf10 E 05 f. 363v. 

 Quarta post oculi: woensdag 09-03-1390. 

 Quinta post oculi: donderdag 10-03-1390. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 12-03-1390. 

 Quarta post letare: woensdag 16-03-1390. 

 

BP 1178 f 363v 01 wo 09-03-1390. 

Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

pond, die Nicholaus Agnesen met Pasen aan hem moet betalen. 

 

Arnoldus Berwout hereditarium censum XX librarum (dg: solve) quem 

Nicholaus Agnesen sibi solvere tenetur hereditarie pasche ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes Gestel et Jorden datum quarta post oculi. 

 

BP 1178 f 363v 02 wo 09-03-1390. 

Gerardus van Vladeracken en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Henricus 

Willems soen 144 dobbel mottoen en 12½ plak op zondag Misericordia 

aanstaande (zo 17-04-1390) te betalen. 

 

Gerardus de Vladeracken et Arnoldus eius filius promiserunt Henrico 

Willems soen C XLIIII dobbel mottoen et XIIJ placken ad dominicam qua 

cantatur misericordia proxime persolvendos. Testes Gerardus predictus et 
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Goess datum ut supra. 

 

BP 1178 f 363v 03 do 10-03-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 210, inv.nr.1961, 10-03-1390; monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes van der Hoeven gaf uit aan de broers Theodericus en Albertus, kv 

Albertus Spermer, een hofstad in Oss ter plaatse Schadewijk, tussen 

Arnoldus van Zonne enerzijds en Yda gnd Uden en haar zoon Henricus 

anderzijds, voor een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

Slechts op te geven na betaling van achterstallige cijnzen en 12 oude 

schilden of de waarde. 

 

Solverunt extranei. 

Johannes van der Hoeven domistadium quoddam situm in parochia de Os in 

loco dicto Scadewijc inter hereditatem Arnoldi de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Yde dicte dicte Uden et Henrici eius filii ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Theoderico et Aberto fratribus liberis 

Alberti Spermer ab eisdem pro hereditario censu quinque librarum monete 

dando dicto Johanni a dictis fratribus hereditarie Domini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt et non resignabunt nisi cum censibus protunc deficientibus 

et cum XII aude scilde vel valorem sibi (dg: de) in hoc eventu 

persolvendis. Tstes Gerardus et Jorden datum quinta post oculi. Tradetur 

littera extraneorum alteri eorum. 

 

BP 1178 f 363v 04 za 12-03-1390. 

Henricus zvw Theodericus van Os gaf uit aan Gerardus zv Johannes gnd 

Onderstal (1) een stukje land, in Oss, tussen Ghibo van Loen enerzijds en 

Rodolphus Toelinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

Nicholaus Wischaert; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Gerardus tot onderpand (2) een stuk land, aldaar, naast 

voornoemd stukje land, tussen voornoemde Henricus enerzijds en voornoemde 

Rodolphus Toelinc anderzijds. 

 

Solvit Gerardus. (dg: Debent VI denarios). 

Henricus filius quondam Theoderici de Os particulam terre sitam in 

parochia de Os inter hereditatem (dg: Rodoh) Ghibonis de Loen ex uno et 

hereditatem Rodolphi Toelinc ex alio tendentem a communi plathea ad 

hereditatem Nicholai Wischaert ut dicebat dedit ad censum Gerardo filio 

Johannis dicti Onderstal ab eodem pro hereditario censu XXti solidorum 

monete dando dicto Henrico ab altero hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et ad maiorem 

securitatem dictus Gerardus peciam terre terre sitam ibidem contigue 

iuxta dictam particulam terre inter hereditatem dicti Henrici ex uno et 

inter hereditatem dicti Rodolphi Toelinc ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes testes (dg: ..) Sta Penu et Jorden datum sabbato (dg: .) 

post oculi. 

 

BP 1178 f 363v 05 za 12-03-1390. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus van Os gaf uit aan Petrus van Duer ½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen Gherisius Vilt 

enerzijds en Lambertus gnd Moelner anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

Slechts op te geven als het goed met rogge is bezaaid. 

 

Solvit Pe. 

Dictus Henricus filius quondam Theoderici de Os dimidium juger terre 

situm in parochia de Os in loco dicto Westervelt inter hereditatem 

Gherisii Vilt ex uno et hereditatem Lamberti (dg: Ml) dicti Moelner ex 

alio ut dicebat dedit ad pactum Petro de Duer ab eodem hereditarie 
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possidendum pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda dicto Henrico ab altero nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

hoc addito quod non resignabit nec (dg: ..) dimittet nisi #bene# 

seminatam cum siligine. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363v 06 do 10-03-1390. 

Johannes Dachverlies droeg over aan zijn moeder Agnes Dachverlies 69 

Gelderse gulden75, aan hem beloofd door Johannes van Gheffen kramer. 

 

Johannes Dachverlies (dg: .) sexaginta novem Gelre gulden promisit! sibi 

(dg: ad) a Johanne de Gheffen institore prout in litteris dicebat 

contineri supportavit Agneti Dachverlies sue matri. Testes (dg: datum 

supra) Gerardus et Jorden datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 363v 07 do 10-03-1390. 

Hubertus van Hazelberch verkocht aan Laurencius zvw Walterus Ermgarden soen 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Venakker, in Dinther, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Arnoldus van Hazelberch anderzijds, reeds 

belast met 2 kapoenen, (2) ½ bunder beemd, naast voornoemd stuk land, 

tussen voornoemde verkoper enerzijds en voornoemde Arnoldus van Hazelberch 

anderzijds, deze ½ bunder reeds belast met 4 penning cijns. 

 

Hubertus van (dg: den) Hazelberch hereditarie vendidit Laurencio filio 

quondam Walteri Ermgarden soen hereditariam paccionem (dg: .) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Dijnter tradendam ex pecia terre dicta die (dg: Ven) Venacker sita in 

parochia de Dijnter inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van (dg: d) Hazelberch ex alio atque ex dimidio (dg: 

di) bonario prati sito (dg: ad finem dicte pecie) #contigue# iuxta dictam 

peciam terre inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi de Hazelberch ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus 

caponibus (dg: et quatuor denariis c) ex dicta pecia terre et !et quatuor 

denariis census ex dicto dimidio bonario prati solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gerardus et Will datum supra. 

 

BP 1178 f 363v 08 do 10-03-1390. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer gaf uit aan 

Reijnkinus Peters soen 3 stukken land en een stuk beemd, in Uden, ter 

plaatse gnd in den Geloct, die waren van wijlen Rodolphus Glorien soen, 

welke 3 stukken land en stuk beemd, eerstgenoemde Henricus eertijds 

verworven had van Henricus van Baex; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. De brief overhandigen aan Henricus van Merlaer of aan hem. 

 

Henricus de Merlaer senior filius (dg: Henrici) Rodolphi (dg: de) de 

Merlaer tres pecias terre #et peciam (dg: -s) prati# sitas in parochia de 

Uden in (dg: pecia) loco dicto (dg: dicto) in (dg: den) den Geloct et que 

fuerat quondam Rodolphi Glorien soen (dg: atque peciam prati sitam in 

parochia) et quas tres pecias terre et peciam prati (dg: .) primodictus 

Henricus erga (dg: d) Henricum de Baex pridem acquisiverat ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Reijnkino Peters soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et ater repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico 

                         
75 Zie ← BP 1178 f 138r 07 do 27-01-1390, belofte op 03-04-1390 69 Gelre 

gulden te betalen. 
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de Merlaer (dg: sibi) vel sibi. 

 

BP 1178 f 363v 09 do 10-03-1390. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363v 10 do 10-03-1390. 

Mijchael van Espendonc droeg over aan Willelmus gnd Voeghel een stuk land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd Sporcts Berch, tussen 

Danijel van den Pettelaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan Johannes gnd Gielijs soen van Ghestel, aan hem 

verkocht door voornoemde Johannes Gielijs soen, belast met 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankijk, in de brief vermeld. 

 

Mijchael (dg: de .) de Espendonc peciam terre sitam infra libertatem 

oppidi de Busco iuxta locum dictum Sporcts (dg: s) Berch inter 

hereditatem Danijelis van den Pettelaer ex uno et inter communem plateam 

ex alio tendentem a communi platea usque ad hereditatem (dg: dicti) 

Johannis dicti Gielijs soen (dg: de Ghestel prout in litteris) de Ghestel 

venditam sibi (dg: ab) a dicto Johanne Gielijs soen prout in litteris 

supportavit Willelmo dicto (dg: de) Voeghel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

uno grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo in dictis 

litteris contento. Testes Gerardus et Will datum supra. 

 

BP 1178 f 363v 11 do 10-03-1390. 

Voornoemde Willelmus Voeghel beloofde aan voornoemde Mijchael een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemd stuk land. 

 

Dictus Willelmus (dg: Voe) Voeghel promisit se daturum et soluturum dicto 

Mijchaeli hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

purificationis ex dicta pecia terre promisit super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 363v 12 wo 16-03-1390. 

Andreas Mersman zvw Theodericus Mersman van Os verkocht aan Johannes Becker 

zvw Johannes Heirde een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land in Oss, ter 

plaatse gnd die Schouwbeemden, tussen Nijcholaus Reijnkens enerzijds en 

Johannes zvw voornoemde Theodericus Mersmans anderzijds, (2) ½ morgen land 

in Oss, op de gemeint, tussen Johannes van Heze enerzijds en Robbertus Vilt 

anderzijds, (3) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in de Roden, tussen 

Willelmus van Megen enerzijds en Hilla van den Vlasven anderzijds, (4) 1 

zesterzaad roggeland in Oss, tussen wijlen hr Johannes zvw hr Godefridus 

van Os enerzijds en kv Andreas gnd Henssen soen anderzijds. 

 

+. 

Andreas Mersman filius quondam Theoderici Mersman de Os hereditarie 

vendidit Johanni Becker filio quondam Johannis Heirde hereditariam 

paccionem (dg: unius dimidii) #unius# modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno iugero 

terre sito in parochia de Os in loco in die (dg: Scou) Scoubeemden inter 

hereditatem Nijcholai Reijnkens ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii (dg: quondam Theoderici) quondam Theoderici Mersmans predicti ex 

alio (dg: promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere testes datum supra) atque ex dimidio iugero terre sito in dicta 

parochia supra communitatem inter hereditatem Johannis van Heze ex uno et 

inter hereditatem Robberti Vilt atque ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto in den Roden inter hereditatem Willelmi de Megen 
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ex uno et inter hereditatem Hille van den Vlasven ex alio item ex una 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter hereditatem 

quondam domini Johannis filii quondam domini Godefridi de Os ex uno et 

inter hereditatem liberorum Andree dicti Henssen soen ex alio promittens 

super omnia warandiam et obligationem et sufficientem facere. Testes 

Gerardus et (dg: G) W datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 363v 13 do 10-03-1390. 

Hermannus Scut zvw Willelmus Luwe verkocht aan Jacobus Stevens soen 1/3 

deel in een kamp in Empel en Meerwijk, ter plaatse gnd in de Rampoel, 

tussen erfg vw Willelmus Vrancken enerzijds en een gemene waterlaat gnd 

wetering anderzijds, belast met zegedijk, ernaast gelegen, en een 

lijfrente76 van 4 oude schilden, op het leven van Johannes Spiker zv 

Arnoldus Hoernkens. De broers Willelmus en Johannes, kvw voornoemde 

Willelmus Luwe, deden afstand. 

 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi Luwe terciam partem ad se 

spectantem in quodam campo in jurisdictione de Empel et de (dg: .) 

Merewijc (dg: sit) in loco dicto in den (dg: Rup) Rampoel inter 

hereditatem (dg: d quondam) heredum quondam Willelmi Vrancken ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem aqueductum dictum weteringe ex alio 

vendidit Jacobo Stevens soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto zeghedike ad dictam terciam partem spectante et (dg: ad) 

iuxta dictum campum sito atque vitali pensione quatuor aude scilde ad 

vitam Johannis Spiker filii Arnoldi Hoernkens (dg: exin) ex dicta tercia 

parte solvendis. Quo facto Willelmus et Johannes fratres liberi dicti 

quondam Willelmus Luwe super dicta (dg: p) tercia parte et jure ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes (dg: 

datum supra) Gerardus et Willelmus quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 363v 14 do 10-03-1390. 

Voornoemde Jacobus koper beloofde voornoemde lijfrente van 4 oude schilden, 

op het leven van voornoemde Johannes Spiker, te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Jacobus emptor promisit super omnia quod ipse dictam pensionem 

quatuor aude! ad vitam dicti Johannis Spiker taliter exsolvet #ex dicta 

tercia parte# sic quod (dg: supra) ad et alias hereditates dicti Hermanni 

Scut dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

                         
76 Zie ← BP 1177 f 324r 02 do 25-10-1386, verkoop van waarschijnlijk deze 

lijfrente uit onder meer 7 hont land (2). 


