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1178 mf10 E 06 f. 364. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 02-03-1390. 

 Quinta post oculi: donderdag 10-03-1390. 

 

BP 1178 f 364r 01 wo 02-03-1390. 

Ghisbertus zv Ghisbertus van der Smedebroec droeg over aan Nijcholaus van 

Stakenborch 100 Hollandse gulden, aan hem beloofd1 door Arnoldus van 

Vladeracken en diens broer Johannes. 

 

Ghisbertus filius Ghisberti van der Smedebroec centum florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie promissos sibi ab Arnoldo de 

Vladeracken et Johanne eius fratre prout in litteris supportavit 

Nijcholao de Stakenborch cum litteris et jure. Testes Gerardus et Goess 

datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 364r 02 ±wo 02-03-1390. 

(dg: Anceldus). 

 

BP 1178 f 364r 03 do 10-03-1390. 

Ancelmus zvw Ancelmus van den Hecke droeg over aan Gerardus zv Paulus van 

Bruggen een b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, die Arnoldus gnd 

Godens soen beloofd had met Lichtmis in Geffen te leveren aan eerstgenoemde 

Ancelmus, gaande uit een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd aan der 

Wijk, tussen wijlen Johannes gnd Ghenen soen enerzijds en erfg vw Willelmus 

Speelman anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Ancelmus filius quondam Ancelmi van den Hecke hereditariam paccionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco quam Arnoldus (dg: Y) dictus 

Godens soen promisit se daturum et soluturum primodicto Ancelmo 

hereditarie purificationis et in Geffen tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Geffen ad locum dictum aen der Wijc inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Willelmi Speelman ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam prout 

in litteris supportavit Gerardo filio Pauli de Bruggen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Gerardus et W datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 364r 04 do 10-03-1390. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker droeg over aan Henricus van 

Aforden een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus in Hees te 

leveren, gaande uit een hofstad die was van wijlen Henricus van Erwen, in 

Hees, tussen Henricus gnd Donckers soen enerzijds en erfgoed gnd die 

Volkaerts Hof anderzijds, welke cijns wijlen zijn voornoemde grootvader 

Henricus Becker gekocht had van Johannes Mersman van Os de oudere, en welke 

nu aan hem behoort. 

 

Gerardus filius quondam (dg: f) Henrici (dg: Becker) filii quondam 

Henrici Becker hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in die beati Lamberti et in Hees tradendum ex quodam 

domistadio quod fuerat quondam Henrici de Erwen sito in parochia de Hees 

inter hereditatem (dg: dci) Henrici dicti Donckers soen ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter die Volkaerts Hof ex alio quem censum 

dictus quondam Henricus Becker #eius avus# erga (dg: Ar) Johannem Mersman 

de Os seniorem acquisiverat emendo prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Henrico de Aforden cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

                         
1 Zie ← BP 1178 f 094v 10 wo 17-03-1389, belofte op 24-06-1390 100 Holland 

gulden te betalen. 
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quorumcumque heredum (dg: quo) dicti quondam Henrici Becker deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 05 do 10-03-1390. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker verkocht aan Henricus 

van Aforden een b-erfcijns van 3 pond 6 schelling geld, die wijlen zijn 

voornoemde grootvader Henricus Becker met Sint-Martinus beurde, gaande uit 

een stuk land, in Nuland, tussen erfgoed gnd dat Dijnters Erve enerzijds en 

wijlen Godefridus van der Hoeven anderzijds, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Dictus Gerardus hereditarium censum (dg: ce) trium librarum et sex 

solidorum monete quem dictus quondam Henricus Becker #eius avus# 

solvendum habuit hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia de 

Nuwelant inter hereditatem dictam dat Dijnters Erve ex uno et inter 

hereditatem Godefridi (dg: van) quondam van der Hoeven ex alio ut dicebat 

et quem nunc ad se spectare vendidit Henrico de Aforden promittens 

warandiam et obligationem (dg: in dicto censu existentem deponere) et 

impeticionem ex parte sui et heredum dicti quondam Henrici Becker 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 06 do 10-03-1390. 

Henricus Buijc rademaker beloofde aan Albertus Lemkens soen van der 

Hommelheze 21 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 

25-07-1390) te betalen. 

 

Henricus Buijc rotifex promisit Alberto Lemkens soen (dg: de) van der 

Hommelheze XXI Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 07 do 10-03-1390. 

De broers Matheus en Arnoldus, kvw Henricus Ghegel, Bonefacius gnd Faes zvw 

Henricus Daem Haeuwen soen van Maren ev Elizabeth, en Johannes Claeuwart 

Hertghers soen ev Margareta dvw voornoemde Henricus Gheghel verkochten aan 

Henricus Loenman een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) de helft in 2 morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd Kort Maer Heuvel, tussen Henricus Scilder enerzijds en Albertus van 

Ghewanden anderzijds, (2) 1½ hont land, in Maren, ter plaatse gnd die 

Maarse Delen, tussen wijlen Petrus van de Steenwech enerzijds en erfg vw 

voornoemde Henricus Ghegel anderzijds. 

 

Matheus et Arnoldus fratres liberi quondam Henrici (dg: H) Ghegel 

Bonefacius dictus Faes filius quondam Henrici Daem Haeuwen #soen# de 

Maren maritus et tutor Elizabeth sue uxoris Johannes Claeuwart Hertghers 

soen maritus et tutor Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici 

Gheghel hereditarie vendiderunt Henrico Loenman hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: uno 

iugero terre) #medietate ad ipsos spectante in duobus iugeribus terre# 

sitis in parochia de Maren in loco dicto Cort Maer Hoevel inter 

hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter hereditatem Alberti de 

Ghewanden ex alio et ex uno et dimidio hont terre sitis in parochia 

predicta in loco dicto die Maerssche Delen inter hereditatem (dg: 

heredum) quondam Petri van de Steenwech ex uno et inter hereditatem 

heredum dicti quondam Henrici Ghegel ex alio ut dicebant promittentes 

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

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 08 do 10-03-1390. 

Johannes zv Marcelius gnd Zeel Steenken verkocht aan Walterus van Goerle 

zvw Johannes Goerleman een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Slangmortel, tussen de plaats gnd Henrics 
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Voert enerzijds en voornoemde Walterus van Goerle anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint, belast met 6 penning oude cijns, 10½ penning 

nieuwe cijns, 1 zester rogge, en 1/9 deel van 1 lopen rogge. 

 

Johannes filius Marcelii dicti Zeel Steenken peciam terre (dg: s) peciam 

prati sibi adiacentem sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco 

dicto Slangmortel inter (dg: hereditatem) inter locum dictum (dg: d) 

Henrics Voert ex uno et inter hereditatem Walteri van Goerle filii 

quondam Johannis Goerleman ex alio tendentes cum (dg: uns) uno fine ad 

communitatem (dg: et c) ut dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero de 

Goerle promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

denariis (dg: aude) antiqui census et X et dimidio denariis novi census 

et (dg: h) una sextaria siliginis et una nona parte unius lopini 

siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 09 do 10-03-1390. 

Marcelius gnd Zeel zv Marcelius gnd Zeel Steenkens vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Marcelius dictus Zeel filius Marcelii dicti Zeel Steenkens prebuit et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 10 do 10-03-1390. 

Johannes Haijken, Nijcholaus zvw Lambertus Raets en Stephanus zv Lambertus 

Raets beloofden aan Hubertus Steenwech, tbv Cristina wv Jacobus Govije, 11 

Brabantse dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Haijken et Nijcholaus filius quondam Lamberti Raets (dg: pro) et 

Stephanus filius Lamberti Raets promiserunt Huberto Steenwech #ad opus 

Cristine relicte quondam Jacobi Govij[e]# XI Brabant dobbel seu valorem 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 11 do 10-03-1390. 

Voornoemde drie beloofden aan Hubertus Steenwech, tbv Cristina wv Jacobus 

Govije, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 18 Gelderse 

gulden of de waarde te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt indivisi super omnia (dg: se) Huberto Steenwech ad 

opus Cristine relicte quondam Jacobi Govije quod ipsi dabunt dicte 

Cristine ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum sex annorum XVIII Gelre gulden seu valorem (dg: 

Martini) nativitatis Domini. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 12 do 10-03-1390. 

Rutgherus van Boemel Jans soen beloofde aan de secretaris 160 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. Dit geld behoort aan Johannes en 

Elizabeth, kv Rutgherus van Boemel. 

 

Rutgherus de Boemel Jans soen promisit mihi centum et sexaginta Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Gerardus et Jorden 

datum supra. 

Ista pecunia spectat ad Johannem et Elizabeth liberos Rut de Boemel. 

 

BP 1178 f 364r 13 do 10-03-1390. 

(dg: P. 

Philippus van der Beke). 

 

BP 1178 f 364r 14 do 10-03-1390. 

Theodericus die Moelner van Hezewijc, zijn broer Johannes, Rodolphus die 

Snider van Dijnter, zijn broer Theodericus, Johannes van Boege, voor zich 
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en bloedverwanten en vrienden van wijlen Johannes zv Philippus van der 

Beke, van de kant van Aleijdis mv voornoemde Johannes zv Philippus, 

verklaarden verzoend te zijn met Johannes gnd Erenbrechts soen van 

Nijsterle, Cristianus zv Henricus gnd Hermans soen en Henricus zv Wellinus 

Erenbrechts soen en hun bloedverwanten, mbt de dood van voornoemde Johannes 

zv Philippus, veroorzaakt door voornoemde Johannes Erenbrechts soen, 

Cristianus en Henricus zv Wellinus Erenbrechts soen. Ze beloofden aan 

handen van Wellinus Erenbrechts soen, tbv eenieder die het aangaat, het 

zoenakkoord van waarde te houden, uitgezonderd alle mensen, die uitvoerders 

zijn van voornoemde moord en ten tijde van de moord en daarvoor vijanden 

waren van de onze hertogin van Brabant. 

 

Theodericus die Moelner de Hezewijc Johannes eius frater Rodolphus (dg: 

Sn) die Snider de Dijnter Theodericus eius frater Johannes de Boege (dg: 

p palam recog) pro se suis (dg: et) #et pro# consanguineis et amicis 

genitis et generandis quibuscumque quondam Johannis filii (dg: quondam) 

Philippi van der Beke (dg: pro) ex parte et latere (dg: ?Met) Aleijdis 

matris eiusdem quondam Johannis filii dicti Philippi palam recognoverunt 

se fore reconciliatos cum Johanne dicto Erenbrechts soen de Nijsterle et 

Cristiano filio Henrici dicti Hermans soen et Henrico filio Wellini 

Erenbrechts soen et cum eorum consanguineis genitis et generandis (dg: 

promittentes super omnia ratam servare) occacione (dg: re) necis dicti 

quondam Johannis filii dicti Philippi facte per dictos Johannem 

Erenbrechts soen Cristianum et Henricum filium Wellini Erenbrechts soen 

in personam dicti Johannis filii Philippi ut dicebant promittentes super 

omnia ad manum Wellini Erenbrechts soen ad opus (dg: filii ...) omnium 

quorum interest (dg: ?ratam) ratam servare exceptis tamen omnibus 

hominibus qui sunt (dg: hostes domine) pro tempore dicti homicidii (dg: 

fuerant) et ante fuerunt hostes domine nostre ducisse Brabantie (dg: q) 

de quibus hostibus dicti debitores non erunt obligati. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 364r 15 do 10-03-1390. 

Godefridus Herbrechts soen, voor zich en voor zijn broers en hun kinderen, 

verklaarde op dezelfde manier verzoend te zijn. 

 

Godefridus Herbrechts soen pro se (dg: et con) et pro suis fratribus et 

eorum liberis recognovit se fore reconciliatum ut supra promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364r 16 do 10-03-1390. 

Philippus van der Beke, zijn zoon Henricus en Hermannus zv Johannes 

Wardenberch, voor zich en bloedveranten van voornoemde Johannes, van de 

kant van Henricus van der Beke vv voornoemde Philippus, verklaarden 

verzoend te zijn. 

 

Philippus van der Beke et Henricus eius filius et Hermannus filius 

Johannis Wardenberch pro se et pro consanguineis dicti Johannis (dg: ..) 

scilicet ex parte et latere quondam Henrici [van der] Beke patris olim 

dicti Philippi palam recognoverunt se fore reconciliatos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf10 E 07 f. 364v. 

 Quinta post oculi: donderdag 10-03-1390. 

 Dominica letare: zondag 13-03-1390. 

 

BP 1178 f 364v 01 do 10-03-1390. 

Wellinus Erenbrechts soen, Henricus Hermans soen, Rutgherus van Tiel zv 

Johannes Weijndelen soen en Arnoldus Wellens soen beloofden aan Johannes 

van Boeghe 88 Oijense gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390), 1/3 deel vandaag over 34 weken, en 1/3 deel 
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vandaag over een jaar, wegens zoenakkoord mbt voornoemde dood. 

 

Wellinus Erenbrechts soen #et# Henricus Hermans soen Rutgherus van Tiel 

filius (dg: f) Johannis Weijndelen soen Arnoldus Wellens soen (dg: 

promiserunt) promiserunt Johanni de Boeghe octoginta octo (dg: Hol) 

florenos communiter gulden vocatos monete Oijen seu valorem pro una 

tercia parte in festo nativitatis Johannis proxime pro secunda tercia 

parte a data presentium ultra XXXIIII septimanas et pro ultima tercia 

parte a data presentium ultra annum persolvendos (dg: scilicet occacione 

reconciliacionis dicte necis) scilicet de perreconciliacione dicte necis. 

Testes Gerardus et Jorden datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 364v 02 do 10-03-1390. 

Voornoemde Wellinus Erenbrechts soen, Henricus Hermans soen, Rutgherus van 

Tiel zv Johannes Weijndelen soen en Arnoldus Wellens soen beloofden aan 

voornoemde Johannes van Boeghe 12 Oijense gulden of de waarde volgens 

zoenrecht te betalen, wegens zoenakkoord mbt voornoemde dood. 

 

Dicti 4or debitores promiserunt dicto Johanni de Boeghe XII gulden de 

Oijen seu valorem (dg: ad omne jus reco a data presen) ad omne jus 

reconciliacionis persolvendos scilicet de hereditaria reconciliacione 

dicte necis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364v 03 do 10-03-1390. 

Gerardus Machiels soen die Volre en Alveraet zijn vrouw. 

 

Gerardus Machiels soen die Volre ende Alveraet sijn wijf. 

 

BP 1178 f 364v 04 do 10-03-1390. 

Johannes van Boeghe verklaarde. 

 

Johannes de Boeghe palam recog. 

 

BP 1178 f 364v 05 do 10-03-1390. 

Jacobus van den Placke beloofde aan Walterus van Griensvenne 38 Hollandse 

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

 

Jacobus van den Placke promisit Waltero de Griensvenne triginta octo 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Jorden datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 364v 06 do 10-03-1390. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Ghibo Kesselman de jongere 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/6 deel in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Henricus Hadewigen enerzijds en een gemeen straatje anderzijds, belast 

met cijnzen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle hereditarie vendidit (dg: 

Ghis .) Ghiboni Kesselman juniori hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie (dg: n Mathie) #mediatim Johannis et mediatim 

Domini# ex (dg: s) una sexta parte ad dictum venditorem spectante in domo 

et area dicti quondam Johannis sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem (dg: Johannis) Henrici Hadewigen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem viculum ibidem ex alio ut dicebat promittens (dg: 

w) super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364v 07 zo 13-03-1390. 

Johannes van der Vloet zvw hr Ghevardus van Doerne ridder, zijn zuster 
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Katherina wv Willelmus van Bruheze en Johannes van Wijflit zv Johannes Bac 

van Tilborch ev Margareta, dv voornoemde Katherina en wijlen Willelmus, 

deden tbv Ghevardus zvw Willelmus van Doerne afstand van een hoeve, gnd ter 

Vloet, die was van wijlen voornoemde hr Ghevardus, in Deurne, uitgezonderd 

2 beemden, in Deurne, (1) Buten den Nieuwenbeemd, tussen wijlen Henricus 

van der Schant enerzijds en het water, gnd die Aa anderzijds, (2) voor de 

plaats gnd die Stripe, tussen erfg vw Arnoldus Nollen van der Hage 

enerzijds en een gemene weg lopend voor de huisdeur van Henricus Meijelman 

anderzijds, en van de cijnzen die op de hoeve moeten worden betaald. 

Katherina, voor de duur van haar leven, en daarna voornoemde Johannes 

behouden een n-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren, welke pacht voornoemde Ghevardus beloofde 

aan voornoemde Katherina en Johannes van Wijflijt. Ghevardus mag met het 

hout en de gebouwen op de gioederen doen wat hij wil. 

 

Johannes van der Vloet filius quondam domini Ghevardi de Doerne #militis# 

et Katherina eius soror #relicta quondam Willelmi de Bruheze# cum tutore 

Johannes de Wijflit filius Johannis Bac de Tilborch maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie dictorum Katherine et 

quondam Willelmi super quodam manso dicto ter Vloet qui fuerat dicti 

quondam domini Ghevardi sito in parochia de Doerne (dg: inter communem p) 

et eius attinentiis exceptis duobus pratis sitis in dicta parochia quorum 

unum Buten den Nuwenbeemt inter hereditatem quondam Henrici van der 

Schant ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio et aliud (dg: in) ante 

locum dictum #in# die Stripe inter hereditatem heredum quondam Arnoldi 

Nollen van der Hage ex uno et inter communem platheam tendentem ante 

januam domus Henrici Meijelman !sunt sita atque super toto jure etc #et 

super censibus super dictum mansum solvendis# ad opus Ghevardi filii 

quondam Willelmi de Doerne hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere salva tamen (dg: dictis) 

Katherine ad eius vitam et post eam dicto Johanni hereditarie annua et 

hereditaria paccione X (dg: viginti) modiorum siliginis mensure de (dg: 

Doerne) #Helmont# et (dg: si) hereditarie purificationis et supra dicta 

bona tradenda quam paccionem dictus Ghevardus dictis Katherine et Johanni 

de Wijflijt coram scabinis infrascriptis promiserat ut dicebant salvis 

tamen quod dictus Ghevardus cum lignis #et edificiis# stantibus #et 

staturis# supra dicta bona suam libere facere poterit voluntatem sine 

contradictione cuiuscumque (dg: testes Scilder). Testes Spanct et Goess 

datum dominica letare. 

 

BP 1178 f 364v 08 zo 13-03-1390. 

(dg: Voornoemde Ghevardus beloofde aan Katherina wv Willelmus van Bruheze). 

 

(dg: Dictus Ghevardus promisit se daturum Katherine relicte quondam 

Willelmi de Bruheze ad v). 

 

BP 1178 f 364v 09 zo 13-03-1390. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne beloofde aan Katherina wv Willelmus van 

Bruheze, voor de duur van haar leven, en daarna aan Johannes van Wiflit zv 

Johannes Bac van Tilborch een n-erfpacht van 10 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een hoeve gnd 

ter Vloet, die was van wijlen hr Ghevardus van Doerne ridder, in Deurne, 

uitgezonderd 2 beemden, in het voorgaande contract genoemd. Eerstgenoemde 

Ghevardus beloofde de cijnzen en pachten, die uit voornoemde hoeve gaan, te 

betalen, zó dat voornoemde Katherina en Johannes van Wijflit geen schade 

daarvan ondervinden. 

 

Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne promisit se daturum Katherine 

relicte quondam Willelmi de Bruheze ad eius vitam et post eam Johanni de 

Wiflit filio Johannis Bac de Tilborch hereditariam paccionem (dg: XXti) 

#decem# modiorum siliginis mensure de !de Doerne !#Helmont# hereditarie 
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purificationis et supra bona infrascripta tradere ex manso dicto ter 

Vloet (dg: s) qui fuerat quondam #domini# Ghevardi de Doerne militis sito 

in parochia de Doerne et ex eius attinentiis exceptis duobus pratis in 

precedenti (dg: no..) contractu !sitis et promisit primodictus Ghevardus 

#super omnia# census et pacciones annuatim ex dicto manso de jure 

solvendos dabit illis quibus de jure (dg: sol) solventur sic quod dictis 

Katherine et Johanni de Wijflit nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 364v 10 zo 13-03-1390. 

{Met haal verbonden met een doorgehaald en bovengeschreven deel, in BP 

1178 f 364v 11}. 

A. 

Katherina relicta quondam Willelmi de Bruheze et Johannes de Wijflit in 

hoc addito de lignis edificiis ut supra. 

 

BP 1178 f 364v 11 zo 13-03-1390. 

Hr Willelmus zvw Willelmus van Doerne investiet van Woensel en Eindhoven, 

de broers Ghevardus en Arnoldus, kvw voornoemde Willelmus van Doerne, en 

Rodolphus van Dijnther ev Margaretea dvw voornoemde Willelmus, Katherina wv 

Willelmus van Bruheze en Johannes van Wijflit deden tbv Johannes van der 

Vloet zvw hr Ghevardus van Doerne afstand van (1) een hoeve, gnd ter Brake, 

die was van wijlen hr Ghevardus van Doerne ridder, in Deurne, tussen het 

water gnd die Vloet enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 beemden, 

in Deurne, (2a) Buten de Nieuwenbeemd, tussen wijlen Henricus van der 

Schant enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2b) voor de plaats 

gnd in die Stripe, tussen erfg vw Arnoldus gnd Nollen van der Haghe 

enerzijds en een gemene weg lopend voor de huisdeur van Henricus Meijelman 

anderzijds. Hier geldt ook de voorwaarde over het hout en de gebouwen. 

 

Dominus Willelmus filius quondam Willelmi de Doerne investitus de (dg: 

Eijnd) Woensel et de Eijndoven ad..... dependen... Ghevardus et Arnoldus 

fratres liberi dicti quondam Willelmi de Doerne Rodolphus de Dijnther 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie dicti 

quondam Willelmi #(dg: et Katherine relicta quondam Will) {met haal 

verbonden met BP 1178 f 364v 10}# super manso quodam dicto quondam ter 

Brake qui fuerat quondam domini Ghevardi de Doerne militis sito in 

parochia de Doerne inter aquam dictam die Vloet ex uno et inter communem 

platheam ex alio cum eius attinentiis atque super duobus pratis sitis in 

dicta parochia quorum unum Buten den Nuwenbeemt inter hereditatem quondam 

Henrici van der Schant ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio et 

aliud ante locum dictum in die Stripe inter hereditatem heredum quondam 

Arnoldi dicti Nollen van der Haghe ex uno et inter communem platheam 

tendentem ante (dg: domum) januam domus habitationis Henrici Meijelman ex 

alio ut dicebant et super toto jure ad opus Johannis van der Vloet (dg: 

eorum avunculi) #filii quondam domini Ghevardi de Doerne# hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et (dg: ob) omnem obligationem 

#ex parte eorum# in premissis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364v 12 zo 13-03-1390. 

De broers hr Willelmus zvw Willelmus van Doerne investiet van Woensel en 

Eindhoven en Arnoldus, kvw Willelmus van Doerne, en Rodolphus van Dijnther 

ev Margareta dvw voornoemde Willelmus van Doerne deden tbv hun broer 

Ghevardus zvw voornoemde Willelmus van Doerne afstand van een hoeve, gnd 

ter Vloet, die was van wijlen hr Ghevardus van Doerne ridder, in Deurne, 

uitgezonderd voornoemde 2 beemden. Voornoemde Arnoldus behoudt een 

n-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de goederen 

te leveren, die voornoemde Ghevardus beloofde aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dominus Willelmus (dg: Willelmus) filius quondam Willelmi de Doerne 

investitus de Woncelle et de Eijndoven (dg: Ghevardus) et Arnoldus 
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fratres liberi quondam Willelmi de Doerne et Rodolphus de Dijnther 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie dicti 

quondam Willelmi de Doerne super manso dicto ter Vloet (dg: sito in) qui 

fuerat quondam domini Ghevardi de Doerne militis sito in parochia de 

Doerne (dg: inter) et super eius attinentiis #+{in margine sinistra:} 

exceptis supradictis duobus pratis# ad opus Ghevardi eorum fratris (dg: 

libe) filii dicti quondam Willelmi de Doerne hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salva 

tamen dicto Arnoldo hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Doerne #Helmont# hereditarie purificationis et supra 

dicta bona tradendam quam dictus Ghevardus predicto Arnoldo coram 

scabinis infrascriptis promiserat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 364v 13 zo 13-03-1390. 

Voornoemde Ghevardus beloofde aan zijn broer Arnoldus zvw Willelmus van 

Doerne, een n-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op 

voornoemde hoeve te leveren, gaande uit voornoemde hoeve gnd ter Vloet, 

uitgezonderd voornoemde 2 beemden. 

 

Dictus Ghevardus promisit se daturum Arnoldo suo fratri filio dicti 

quondam Willelmi de (dg: Doerne #Helmont#) hereditariam paccionem quatuor 

et dimidii modiorum siliginis mensure de (dg: Doerne) #Helmont# 

hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum tradere ex dicto 

manso ter Vloet vocato etc exceptis dictis duobus pratis. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf10 E 08 f. 365. 

 Sexta post oculi: vrijdag 11-03-1390. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 12-03-1390. 

 Dominica letare: zondag 13-03-1390. 

 

BP 1178 f 365r 01 zo 13-03-1390. 

Hr Willelmus zvw Willelmus van Doerne investiet deed tbv zijn broer 

Ghevardus afstand van alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn grootvader hr Ghevardus van Venne ridder, resp. van 

zijn voornoemde vader Willelmus en van Jutta evw voornoemde Willelmus van 

Doerne mv voornoemde hr Willelmus. 

 

Dominus Willelmus (dg: W) filius quondam Willelmi de Doerne investiti ut 

supra super omnibus et singulis bonis sibi de morte quondam domini 

Ghevardi de Venne militis sui avi atque post mortem dicti Willelmi sui 

patris et quondam Jutte uxoris dicti quondam Willelmi de Doerne matris 

dicti domini Willelmi successione hereditarie advolutis quocumque locorum 

sitis et super toto jure ad opus Ghevardi sui fratris hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365r 02 vr 11-03-1390. 

Arnoldus zvw Willelmus van Doerne deed tbv zijn broer Ghevardus afstand van 

een huis, tuinen en andere erfgoederen, die waren van wijlen Hermannus 

Tijmmerman van Doerne, in Deurne, tussen Arnoldus van den Haghe enerzijds 

en het gemene water gnd die Gemeine Vloet anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi de Doerne super domo ortis et ceteris 

hereditatibus que fuerant quondam Hermanni Tijmmerman de Doerne sitis in 

parochia de (dg: Do) Doerne inter hereditatem Arnoldi van den Haghe ex 

uno et inter communem aquam dictam die Gemeijne Vloet ex alio prout 

dictus quondam Willelmus de Doerne dictos domum ortum et hereditates 

possidere consuevit ut dicebat et super toto jure ad opus Ghevardi sui 

fratris hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Jorden datum sexta post oculi. 
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BP 1178 f 365r 03 vr 11-03-1390. 

Johannes Muijl beloofde aan Gerardus Berkelman 24 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Muijl promisit Gerardo Berkelman (dg: LXIIII scilde scilicet) 

XXIIII Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Goess et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 04 vr 11-03-1390. 

Laurencius zvw Arnoldus zv Peter Oers beloofde aan Eefsa dv Willelmus van 

Dijest 11 Gelderse gulden of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

O. 

(dg: a). 

Laurencius filius quondam Arnoldi #filii# !Peter Oers promisit Eefsa#e# 

filie Willelmi de Dijest XI Gelre gulden vel valorem ad datam presentium 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 05 vr 11-03-1390. 

Johannes zv Johannes Spikerman beloofde aan Nicholaus Rover 50 oude 

schilden, een helft te betalen met Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), op straffe van 10 oude schilden. 

 

Johannes filius Johannis Spikerman promisit Nicholao Rover L aude scilde 

vel valorem mediatim pasce et mediatim Johannis proxime persolvendos sub 

pena X aude scilde. Testes Scilder et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 06 vr 11-03-1390. 

Petrus van Berze droeg over aan zijn zoon Jacobus de helft van een huis2 en 

erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Nicholaus Scilder 

enerzijds en erfgoed van Johannes Drongelman anderzijds, aan hem 

overgedragen3 door Bartholomeus Snijder. 

 

Petrus de Berze medietatem domus et aree site in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Nicholai Scilder ex uno et inter hereditatem Johannis 

Drongelman ex alio supportatam sibi a Bartholomeo sartore prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo suo filio cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 365r 07 vr 11-03-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan zijn vader Petrus van Berze een lijfrente 

van 7 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Jacobus promisit super onia se daturum Petro de Berze suo patri 

vitalem pensionem septem librarum monete anno quolibet ad vitam dicti 

Petri mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo Domini proxime 

futuro ex omnibus suis bonis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 08 vr 11-03-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan zijn vader voornoemde Petrus 10 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

                         
2 Zie → BP 1178 f 184r 01 vr 28-04-1391, overdracht van het vruchtgebruik 

in de helft van dit huis. 
3 Zie ← BP 1176 f 085r 07 wo 08-06-1379, overdracht van de helft van dit 

huis. 
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Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Petro suo patri X Hollant 

gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 09 vr 11-03-1390. 

Johannes van Holaer riemmaker en de broers Adam, Arnoldus en Henricus, kvw 

Henricus van Orthen, droegen over aan Petrus van Holaer riemmaker het deel, 

dat aan Gerardus, Henricus en Elisabeth, kvw Jacobus van Hoelaer, gekomen 

was na overlijden van Elisabeth ev Egidius van den Dijstelborch, in (1) een 

huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Akarijns soen enerzijds en erfgoed van Godefridus van Eijcke timmerman 

anderzijds, (2) ¼ deel van 2½ morgen land, eertijds van voornoemde wijlen 

Egidius, voor Vlijmen gelegen, die voornoemde wijlen Egidius van den 

Dijstelberch verworven had van de stad Den Bosch. Voornoemde Gerardus, 

Henricus en Elisabeth zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand4 doen. 

 

Johannes de Holaer corrigiator Adam (dg: de Orthen) et Arnoldus et 

Henricus fratres (dg: liberi) liberi quondam Henrici de Orthen totam 

partem et omne jus Gerardo Henrico et Elisabeth liberis quondam Jacobi de 

Hoelaer de morte quondam Elisabeth uxoris dudum Egidii van den 

Dijstelborch successione hereditarie advolutas in domo et area sita in 

Busco (dg: sup) in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis Akarijns 

soen ex uno et hereditatem Godefridi de Eijcke carpentarii ex alio atque 

in quarta parte (dg: trium et dimidii) duorum et dimidii jugerum terre 

(dg: sitorum) que fuerant dicti quondam Egidii sitorum ante Vlijmen (dg: 

ut) et que dictus quondam Egidius van den Dijstelberch erga oppidum de 

Busco acquisiverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Petro de Holaer 

corrigiatori promittentes ratam servare et quod ipsi dictos Gerardum 

Henricum et Elisabeth dum ad annos pervenerint super predictis parte et 

jure ad opus dicti Petri facient renunciare. Testes Goess et Jorden datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 365r 10 za 12-03-1390. 

Rutgherus van Erpe maakte bezwaar tegen verkoping en vervreemdingen gedaan 

met goederen van Theodericus Mijlter van Lieshout. 

 

Rutgherus de Erpe calumpniavit vendicionem (dg: f) #et# alienacionem 

factas !bonis Theoderici Mijlter de Lieshout. Testes Penu et Goess datum 

(dg: 3a p) sabbato post oculi. 

 

BP 1178 f 365r 11 zo 13-03-1390. 

Ghevardus van Doerne zvw Willelmus van Doerne en Johannes van Bruheze 

beloofden aan Katherina wv Willelmus van Bruheze en Johannes van Wijflit zv 

Johannes Bac van Tilborch 310 Gelderse gulden of de waarde en 10 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te leveren. 

 

Ghevardus de Doerne filius quondam Willelmi de Doerne et Johannes de 

Bruheze promiserunt indivisi super omnia Katherine relicte quondam 

Willelmi de Bruheze et Johanni de Wijflit filio Johannis Bac de Tilborch 

CCC et decem Gelre gulden seu valorem (dg: X) et X modios siliginis 

mensure de Helmont ad purificationis proxime futurum persolvendos (dg: 

persolvendos). Testes Spanct et Goess datum dominica post letare. 

 

BP 1178 f 365r 12 zo 13-03-1390. 

Voornoemde Ghevardus en Johannes van Bruheze beloofden aan Rodolphus van 

Dijnter 60 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(wo 22-02-1391) te betalen. 

 

Dicti Ghevardus et Johannes de Bruheze promiserunt Rodolpho de Dijnter 

sexaginta Gelre gulden seu valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum 

                         
4 Zie → BP 1183 f 346v 10 di 08-07-1404, Gerardus en Henricus, kvw Jacobus van Hoelaer, deden 
afstand. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365r 13 zo 13-03-1390. 

Voornoemde Ghevardus beloofde voornoemde Johannes van Bruheze schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Ghevardus predictus promisit dictum Johannem de Bruheze indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365r 14 zo 13-03-1390. 

De broers Ghevardus, Arnoldus en hr Willelmus investiet van de kerken van 

Woensel en Eindhoven, kvw Willelmus van Doerne, schonken aan Rodolphus van 

Dijnter en diens vrouw Margareta dvw voornoemde Willelmus van Doerne een 

b-erfpacht van 17 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te 

leveren, gaande uit een windmolen van wijlen hun voornoemde vader Willelmus 

van Doerne, in Deurne, en uit zijn andere goederen. Rodolphus verklaarde 

alle goederen te hebben ontvangen, die aan hem en zijn vrouw waren beloofd. 

 

Ghevardus Arnoldus (dg: f d d) et dominus Willelmus (dg: fr) investitus 

ecclesiarum de Woenssel et de Eijndoven fratres liberi quondam Willelmi 

de Doerne (dg: promiserunt) hereditariam paccionem decem et septem 

modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de (dg: Do) Doerne tradendam ex molendino 

venti dicti quondam Willelmi de Doerne eorum patris sito in parochia de 

Doerne et ex attinentiis #et juribus# dicti molendini singulis et 

universis (dg: ?et) et ex ceteris suis bonis (dg: habitis et) 

quibuscumque habitis et habendis quocumque sitis supportaverunt Rodolpho 

de Dijnter cum Margareta sua uxore filia dicti quondam Willelmi de Doerne 

nomine dotis (dg: et in subsidium) ad jus oppidi etc promittentes (dg: w) 

super omnia (dg: warandiam et aliam sufficientem) habita et habenda 

warandiam et sufficientem et hiis mediantibus dictus Rodolphus palam 

recognovit sibi fore satisfactum a dictis fratribus ab omnibus bonis sibi 

Rodolpho cum dicta Margareta nomine dotis promissis a dictis #3# 

fratribus seu (dg: ab eorum) ab eorum altero seu ab aliis personis 

quibuscumque a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 365r 15 zo 13-03-1390. 

Elizabeth wv Gerardus Berwout en haar kinderen Johannes en Mechtildis 

beloofden aan Ghevardus zv Johannes Coninc een n-erfcijns van 12 oude 

schilden, met Pasen te betalen, gaande uit de helft in een hoeve van wijlen 

Elizabeth Coptiten begijn, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. De 

brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth relicta quondam Gerardi Berwout Johannes et Mechtildis eius 

liberi cum tutore promisit se daturos et soluturos Ghevardo filio 

Johannis Coninc hereditarium censum XII aude scilde hereditarie pasche ex 

medietate ad ipsos spectante in quodam manso quondam Elizabeth Coptiten 

beghine sito in parochia de Oesterwijc et ad locum dictum Udenhout et ex 

attinentiis dicte medietatis dicti mansi universis quocumque sitis. 

Testes Penu et Goess datum supra Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

BP 1178 f 365r 16 zo 13-03-1390. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Jacobus Donnecop” en 

“Gerardus gnd van Doorn” en Gerardus van Groesbeke beloofde, zo nodig, de 

brieven ter hand te stellen aan Petrus de Scriver. 

 

X#. 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit (dg: G) Jacobus Donnecop 

et altera Gerardus dictus de Spina et Gerardus de Groesbeke promisit 
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tradere Petro de Scriver ut in forma. Testes Gerardus et Goeswinus datum 

dominica letare. 

 

1178 mf11 E 09 f. 365v. 

 Secunda post letare: maandag 14-03-1390. 

 Tercia post letare: dinsdag 15-03-1390. 

 

BP 1178 f 365v 01 ma 14-03-1390. 

Arnoldus Leuwe verkocht aan Wolterus van Oekel een stuk land, in Vught 

Sint-Lambertus, naast de heide, tussen Petrus Ludinc en Jacobus van den 

Wijel enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus Bolant richting de heide, belast met 7½ oude groot, 6 

hoenderen, 10 schelling geld, 2 zester rogge, 2 schelling en 1 groot 

paijment. 

 

Arnoldus Leuwe peciam terre sitam in parochia sancti Lamberti de Vucht 

iuxta mericam inter hereditatem Petri Ludinc (dg: ex) et Jacobi van den 

Wijel ex (dg: alio) uno et inter communem platheam ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Theoderici Bolant versus mericam ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: J) Woltero de Oekel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis septem et dimidio grossis antiquis sex 

pullis X solidis monete et duobus sextariis siliginis duobus solidis et 

uno grosso pagamenti inde solvendis. Testes Gerardus et Goess datum 

secunda post letare. 

 

BP 1178 f 365v 02 ma 14-03-1390. 

Johannes van Os plattijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Os plattijnmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 03 ma 14-03-1390. 

Johannes Zwijtteric ev Hadewigis dvw Bartholomeus gnd van Beke verkocht aan 

Henricus gnd Bruijn een b-erfcijns van 8 pond geld, te betalen met Sint-

Remigius, gaande uit een hoeve gnd Lijndouwen, in Someren, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Bartholomeus was verkocht door Henricus gnd Watermael, en 

welke cijns verkoper nu bezit. 

 

Johannes Zwijtteric maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue 

uxoris filie quondam Bartholomei dicti de Beke annuum et hereditarium 

censum octo librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex quodam manso 

dicto communiter Lijndouwen sito in parochia de Zoemeren et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum sitis 

venditum dicto quondam Bartholomeo ab Henrico dicto (dg: de) Watermael 

prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Henrico dicto Bruijn supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et ex parte et dicti quondam Bartholomei et 

heredum dicti quondam Bartholomei deponere omnino. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365v 04 ma 14-03-1390. 

Jacobus van Baest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Baest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 365v 05 ma 14-03-1390. 

Jacobus van Baest en Jacobus gnd Vrancken soen beloofden aan Lambertus van 

Lieshout 60 Dordrechtse gulden of de waarde en 20 plakken met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Jacobus de Baest et Jacobus dictus Vrancken soen promiserunt (dg: 

Lamberto de) Lamberto de Lieshout (dg: XL) LX Dordrecht gulden vel 

valorem et XX placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1178 f 365v 06 ma 14-03-1390. 

Hr Arnoldus van Padbroec dekaan in Grave droeg over aan Johannes van 

Ghemonden alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van hr 

Egidius gnd Meijnssen soen priester investiet van de kerk van Oijen, in Oss 

gelegen. 

 

(dg: Dictus) Dominus Arnoldus de Padbroec decanus in Gravia omnes et 

singulas hereditates sibi de morte quondam domini Egidii dicti Meijnssen 

soen presbitri investiti olim ecclesie de Oijen successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum in parochia de Os situatas ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Ghemonden promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Gerardus et Jorden d) 

Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 07 ma 14-03-1390. 

Voornoemde hr Arnoldus van Padbroec dekaan in Grave droeg over aan Johannes 

van Ghemonden 1/8 deel in een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit (1) 1 malder land, in Oss, bij de plaats gnd 

Speeldonk, naast land van Weijla Robberti, (2) 5 roeden land, in Geffen, 

welke cijns van 6 pond Elijas gnd Loze zv Johannes gnd Loze verkocht had 

aan Henricus van de Dijk, tbv wijlen Arnoldus van Padbroc vv voornoemde hr 

Arnoldus. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus dominus Arnoldus octavam partem ad se spectantem in hereditario 

censu sex librarum monete solvendo hereditarie Martini de quadam maldrata 

terre sita in Os prope locum dictum Speeldonc juxta terram Weijle 

Robberti et de quinque virgatis terre sitis in Gheffen quem censum sex 

librarum Elijas (dg: dic) dictus Loze filius Johannis dicti Loze Henrico 

de Aggere ad opus quondam Arnoldi de Padbroc patris dicti domini Arnoldi 

vendiderat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Ghemonden 

simul cum litteris et jure sibi occacione dicte octave partis competente 

#et arrastagiis# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 08 ma 14-03-1390. 

Willelmus Vos van Dijnther beloofde aan Goessuinus Model van der Donc dat 

hij voortaan zal betalen een b-erfcijns van 2 oude groten, die de heer van 

Helmond beurt, gaande uit 2 bunder land, in Dinther, in de gemeint van 

Dinther, welke 2 bunder nu aan voornoemde Goessuinus Model behoren. 

 

Willelmus Vos de Dijnther promisit super habita et habenda Goessuino 

Model van der Donc quod ipse Willelmus hereditarium censum duorum 

grossorum antiquorum quem dominus de Helmont solvendum habet hereditarie 

ex duobus bonariis terre sitis in parochia de Dijnther (dg: in) in 

communitate de Dijnther et que duo bonaria nunc ad dictum Goessuinum 

Model spectare dinoscuntur ut dicebat hereditarie taliter dabit et solvet 

videlicet quod dicto Goessuino nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 09 ma 14-03-1390. 

Arnoldus Didden soen beloofde aan zijn zoon Theodericus en schoonzoon 

Gerardus Broes een n-erfcijns van 30 oude schilden, met Pasen te betalen, 

gaande uit (1) alle goederen, die voornoemde Arnoldus verworven heeft na 

overlijden van zijn eerste vrouw Hadewigis of later zal verwerven, (2) alle 

goederen, die, na overlijden van wijlen voornoemde Hadewigis, aan hem 

gekomen waren na overlijden van Aleijdis mv voornoemde Arnoldus en van 

Johannes bv voornoemde Arnoldus. 
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Arnoldus Didden soen promisit #super omnia# se daturum et soluturum 

Theoderico suo filio et Gerardo (dg: Ge) Broes soen genero dicti Arnoldi 

hereditarium censum (dg: XX) #XXX# aude scilde hereditarie (dg: 

nativitatis Johannis) pasche ex omnibus et singulis (dg: bon) bonis que 

dictus Arnoldus post mortem quondam Hadewigis sue prime uxoris 

acquisiverat et imposterum acquiret quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque ex omnibus bonis sibi de morte quondam Aleijdis matris olim 

dicti Arnoldi atque de morte quondam Johannis fratris dicti Arnoldi 

successione advolutis post (dg: dicte) decessum dicte quondam Hadewigis 

sue prime uxoris quocumque sitis promittens super omnia warandiam. Testes 

W et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 10 ma 14-03-1390. 

Voornoemde Theodericus en Gerardus beloofden voornoemde cijns niet te 

manen, zolang voornoemde Arnoldus leeft. 

 

Dicti Theodericus et Gerardus promiserunt indivisi super omnia quod ipsi 

dictum censum non petent neque monebunt quamdiu dictus Arnoldus vixerit 

in humanis dictis litteris in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 11 ma 14-03-1390. 

Hermannus Roggen ev Agnes dv Johannes gnd Noijden verkocht aan voornoemde 

Johannes Nouden een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, behorend aan 

Lambertus zvw Johannes Monic, (1) 11 lopen land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Hulselaar, tussen Godefridus Boudens soen enerzijds en kvw Johannes van 

Rielant anderzijds, (2) 3 lopen land aldaar, tussen voornoemde Godefridus 

enerzijds en wijlen Jacobus van den Berge anderzijds, welke pacht 

voornoemde Johannes Noijden gekocht had van voornoemde Lambertus, en welke 

pacht voornoemde Johannes Noijden eerder geschonken had aan voornoemde 

Hermannus en Agnes. 

 

Hermannus Roggen maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie Johannis dicti 

Noijden hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditatibus infrasciptis ad Lambertum filium quondam Johannis Monic 

spectantibus videlicet ex undecim lopinatis terre sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Hulselaer inter hereditatem Godefridi Boudens 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Rielant ex 

alio atque ex tribus lopinatis terre sitis ibidem inter hereditatem 

predicti Godefridi ex uno et inter hereditatem (dg: Ja) quondam Jacobi 

(dg: de Berze) van den Berge ex alio quam paccionem dictus Johannes 

Noijden erga dictum Lambertum emendo acquisiverat prout in litteris et 

quam paccionem dictus Johannes Noijden pridem dederat dicto (dg: J) 

Hermanno cum dicta Agnete nomine dotis ut dicebat (dg: supportavit di) 

vendidit dicto Johanni Nouden (dg: cum l) supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 365v 12 di 15-03-1390. 

Jkvr Aleijdis ndvw Johannes van Derentheren gaf5 uit aan hr Petrus van 

Rosvelt investiet van Mierfelt (1) een huis, tuin en kamp, die waren van 

wijlen hr Henricus van Andwerpia priester, in Mierfelt, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed gnd Moijaert Mere anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfg vw Johannes Berzeman, (2) een akker, in Mierfelt, ter 

plaatse gnd die Zoe, tussen kinderen gnd van den Beemden, met een weg 

ertussen, enerzijds!, welke erfgoederen Luijtghardis mv voornoemde jkvr 

Aleidis en wijlen Theodericus Meuwaert destijds ev voornoemde Luijtgardis 

                         
5 Zie → BP 1180 p 360v 03 wo 22-09-1395, verkoop van de uitgegeven 

onderpanden. 
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vermaakt had aan voornoemde jkvr Aleijdis; {f.366r} de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen en de pachten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht 

van 18 lopen {graansoort niet vermeld}, maat van Oerle, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde hr Petrus 

tot onderpand (3) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oerle, die 

Nijcholaus die Smit hem moet leveren, gaande uit (3a) een hofstad, tuin en 

aangelegen stuk land, in Mierfelt, tussen Johannes Moijarts enerzijds en 

Henricus van den Valgat anderzijds, (3b) een stuk land, in Mierfelt, gnd 

die Straet Ecker, in Mierfelt, (3c) een stuk land, gnd die Stapacker, in 

Mierfelt, naast Henricus Dapper. Mochten, na overlijden van voornoemde jkvr 

Aleijdis, de goederen worden uitgewonnen, dan {onleesbaar: afgescheurd}. 

 

(dg: Domil) Domicella Aleijdis filia quondam naturalis Johannis de 

Derentheren cum suo tutore (dg: mansum quen) domum ortum campum sitos in 

(dg: parochia de Mierfel) que fuerant quondam domini Henrici de Andwerpia 

presbitri sitos in parochia de Mierfelt inter hereditatem (dg: Henrici 

cum f heredum quondam Johannis Berseman ex uno) inter communem platheam 

(dg: ex alio) #uno# (dg: ut tendentes cum uno fine ad communem platheam) 

et hereditatem dictam Moijaert Mere ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem heredum quondam Johannis (dg: Moija) Berzeman atque agrum 

terre situm in dicta parochia #ad locum dictum die Zoe# #{in marginine 

sinistra:} dictum Zoe# (dg: situm) inter hereditatem liberorum dictorum 

van den Beemden quadam via interiacente ex uno! (dg: tend) prout dicte 

hereditates ibidem sunt site et ad dictum quondam dominum Henricum de 

Antwerpia spectare consueverunt quas hereditates Luijtghardis mater dicte 

domicelle Aleidis atque Theodericus dictus quondam Meuwaert eiusdem 

Luijtgardis dudum maritus dicte domicelle Aleijdi legaverant ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit Willelmo suo fratri promittens filio dicto 

quondam Johannis de Derentheren promittens ratam servare cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere testes Ws et Goess datum 3a 

post letare Hubertus investitus de Mierfelt). {Twee schuine strepen naar 

BP 1178 f 366r 10, waar vervolg staat} 

 

BP 1178 f 365v 13 di 15-03-1390. 

Hr Petrus van Rosvelt investiet van Mierfelt beloofde aan voornoemde jkvr 

Aleidis een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in 

Mierfelt te leveren, gaande uit al zijn goederen. Zou jkvr Aleijdis 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de pacht naar de naaste erfg 

van Luijtghardis van Antwerpen mv voornoemde jkvr Aleijdis. 

 

Dominus Petrus de Rosvelt investitus de Mierfelt promisit (dg: se 

daturum) super habita et habenda se daturum dicte domicelle Aleidi (dg: 

vitalem pensionem XVIII) hereditariam paccionem XVIII lopinorum siliginis 

mensure de Oerle hereditarie purificationis et in Mierfelt tradendam ex 

omnibus bonis habitis et habendis tali condicione si contingat dictam 

domicellam Aleijdem absque prole legitima mori extunc dicta paccio 

immediate post eius mortem ad veros et proximores Luijtghardis de 

Antwerpen matris dudum dicte domicelle Aleijdis revertetur. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf11 E 10 f. 366. 

 Tercia post letare: dinsdag 15-03-1390. 

 Quinta post letare: donderdag 17-03-1390. 

 

BP 1178 f 366r 01 di 15-03-1390. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel verkocht aan Elisabeth wv Jacobus Aven soen 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, die Johannes gnd Groet zvw 

Ma..... Wolfhoeven? beloofd met Lichtmis in Den Bosch aan eerstgenoemde 

Johannes te leveren, gaande uit een hoeve, in Knegsel, ter plaatse gnd 

Wolfhoeven, waarop voornoemde Johannes die Groet als hoevenaar woont, 

uitgezonderd een beemd, in Waderle, tussen Johannes gnd Oerleman enerzijds 
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en het water gnd die Dommel anderzijds. De brief overhandigen aan Wolfardus 

van Ghiessen. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel hereditariam paccionem undecim 

modiorum siliginis mensure de (dg: Oe) Oerle quam Johannes dictus Groet 

#filius quondam Ma.....# Wolfhoe[ven?] promiserat se daturum et soluturum 

primodicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco tradere ex 

quodam manso sito in parochia de Knechsel ad locum dictum Wolfhoeven 

supra quem mansum dictus Johannes die Groet tamquam colonus ad presens 

moratur et ex attinentiis eius mansi singulis et universis excepto tamen 

quodam prato ad dictum mansum spectante sito in parochia de Waderle inter 

hereditatem Johannis dicti Oerleman ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio prout in litteris hereditarie vendidit (dg: magistro 

Wolphardo de Ghiessen) #Elisabeth relicte quondam Jacobi Aven soen# 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Penu et Jorden datum 3a post letare. Detur 

Wolfardo de Ghiessen. 

 

BP 1178 f 366r 02 di 15-03-1390. 

Voornoemde Johannes zv Ghisbertus Sceijvel verkocht aan voornoemde 

Elisabeth wv Jacobus Aven soen een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, die Ghibo gnd die Wolf beloofd had met Lichtmis aan voornoemde 

Johannes te leveren, gaande uit een hoeve, in Knegsel, ter plaatse gnd 

Wolfhoeven. De brief overhandigen aan Wolfardus van Ghiessen. 

 

Dictus Johannes filius Ghisberti Sceijvel hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Ghibo dictus die Wolf dicto 

Johanni dare et solvere promiserat hereditarie purificationis ex quodam 

manso sito in parochia de Knechsel ad locum dictum Wolfhoeven et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis prout in litteris 

hereditarie vendidit (dg: magistro Wolphardo de Ghiessen) #dicte 

Elisabeth# supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. Detur Wolfardo 

de Ghiessen. 

 

BP 1178 f 366r 03 di 15-03-1390. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus van Ghemert” en 

“Wij Gherijt van Berkel die Stamelaert” en mr Wolfardus heeft ze in zijn 

beheer, tbv hem en Johannes zv Ghisbertus Sceijvel, en zal ze, zo nodig, 

ter hand stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una Henricus de Ghemert et 

altera Wij Gherijt van Berkel die Stamelaert et magister Wolfardus habet 

eas sub eius custodia ad opus sui et ad opus Johannis filii Ghisberti 

Sceijvel et magister Wolphardus porriget ut in forma. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 366r 04 di 15-03-1390. 

(dg: Hermannus die Biter van Dussendorp beloofde aan Herburgis wv Johannes 

van der Gheer 10 gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-

1391), vanaf Pasen over een jaar, gedurende 6 jaar, 10 gulden of de waarde, 

en 12 gulden of de waarde met Pasen over 2 jaar (zo 14-04-1392)). 

 

(dg: Hermannus #die# Biter van Dussendorp promisit Herburgi relicte 

quondam Johannis van der Gheer decem gulden simpliciter vel valorem a 

pascha proxime futuro ultra annum atque a dicto festo pasce proxime 

futuro ultra annum ad spacium (dg: septem) #sex# annorum anno quolibet 

dictorum septem annorum sex annorum X gulden vel valorem atque XII gulden 

vel valorem a festo pasce proxime futuro ultra duos annos persolvendos 
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testes datum ut supra). 

 

BP 1178 f 366r 05 di 15-03-1390. 

Hermannus die Bijter van Dussendorp beloofde aan Herburgis wv Johannes van 

der Gheer, gedurende 7 jaar, elk jaar met Pasen 10 gulden te betalen, en 12 

gulden met Pasen daarna volgend (zo 22-04-1397). 

 

Hermannus die Bijter de Dussendorp promisit super omnia Herburgi relicte 

quondam Johannis van der Gheer ad spacium septem annorum sine medio 

subsequentium quolibet eorundem septem annorum decem gulden simpliciter 

vel valorem in festo pasce persolvendos et pro primo a festo pasce 

proxime futuro ultra annum et sic deinceps atque (dg: duoden) XII gulden 

vel valorem in festo pasce dictos septem annos sequente persolvendos. 

Testes Penu et Jorden datum 3a post letare. 

 

BP 1178 f 366r 06 do 17-03-1390. 

Johannes Snellart ev Elizabeth ndvw Leonius van Langvelt droeg over aan 

Johannes zvw Godefridus van Erpe een b-erfpacht van 5 malder rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Leonius met Lichtmis beurde, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, onder Uden, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd 

op de Ramen, (2) alle erfgoederen die waren van Benedictus gnd Bits en zijn 

broers en zusters, (3) een stuk land, ter plaatse gnd aan de Maarlaarse 

Bosse, naast een zekere Mijs van der Moer enerzijds en een zekere Lentsen 

anderzijds, (4) een bunder beemd, die was van Benedictus gnd Bits, ter 

plaatse gnd in het Goer, welke pacht wijlen voornoemde Leonius eertijds 

geschonken had aan voornoemde Johannes Snellart en diens vrouw Elizabeth. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes Snellart maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

naturalis quondam Leonii de Langvelt hereditariam paccionem quinque 

maldratorum siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam 

Leonius solvendam habuit hereditarie purificationis de et ex 

hereditatibus infrascriptis infra parochiam de Uden sitis videlicet de et 

ex dom[o] et orto sitis ad locum dictum op den Ramen atque ex omnibus 

hereditatibus que fuerant Benedicti dicti Bits et suorum fratrum et 

sororum (dg: sitis) atque ex pecia terre sita ad locum dictum aen den 

Maerlaerschen Bossche juxta hereditatem cuiusdam dicti Mijs van der Moer 

ex uno (dg: et inter hereditatem) inter (?verbeterd uit iuxta) 

hereditatem cuiusdam dicti Lentsen ex alio insuper ex quodam bonario 

prati quod fuerat dudum Benedicti dicti Bits sito in loco dicto int Goer 

et quam (dg: peciam) paccionem dictus quondam Leonius (dg: de p) dudum 

dederat dicto Johanni Snellart cum dicta Elizabeth sua uxore nomine dotis 

ut dicebat supportavit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe cum 

arrestadiis promittens ratam servare. Testes Goess et Jordanus datum 

quinta post letare. 

 

BP 1178 f 366r 07 do 17-03-1390. 

Zweneldis sv Walterus zvw Martinus van Doerne droeg over aan Johannes gnd 

Boen de helft in een b-erfpacht6 van 1 mud rogge, maat van Helmond, welke 

pacht van 1 mud rogge voornoemde Zweneldis en haar broer Walterus met 

Lichtmis op de onderpanden beurden, gaande uit (1) 3 lopen roggeland, in 

Deurne, tussen Johannes de Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met gebouwen, welke 3 lopen voornoemde Walterus in pacht had uitgegeven aan 

voornoemde Johannes Boen, voor de hertogencijns, 40 schelling gemeen 

paijment aan mr Johannes van den Grave, 1 lopen rogge maat van Helmond, en 

voor voornoemde pacht van 1 mud rogge, (2) een huis en tuin van voornoemde 

Johannes Boen, in Deurne, welk huis en tuin voornoemde Johannes Boen mede 

                         
6 Zie → BP 1179 p 460v 03 ma 01-07-1392, overdracht van de andere helft in 

deze pacht. 
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tot onderpand had gesteld. 

 

Zweneldis (dg: filia) soror Walteri filii quondam Martini de Doerne cum 

tutore medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont (dg: danda) quam paccionem unius modii 

siliginis dicta (dg: W f) Zweneldis et dictus Walterus eius frater 

solvendam habuerunt hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex (dg: ex) tribus lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Doerne inter hereditatem Johannis d[e] Wever ex uno 

et inter communem plateam ex alio cum edificiis in dictis tribus 

lopinatis terre consistentibus sive sitis et quas tres lopinatas terre 

dictus Walterus dederat ad pactum Johanni dicti! Boen scilicet pro censu 

domini ducis et pro quadraginta solidis communis pagamenti magistro 

Johanni van den Grave et pro uno lopino siliginis mensure de Helmont 

exinde solvendis et pro predicta paccione unius modii siliginis et (dg: 

pro) ex domo et orto dicti Johannis Boen sitis in dicta parochia quos 

domum et ortum dictus Johannes Boen ad pignus imposuit pro solucione 

dicte paccionis unius modii siliginis prout in litteris supportavit dicto 

Johanni (dg: Boen) Boen cum litteris et jure occacione promittens cum 

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

supra. 

 

BP 1178 f 366r 08 do 17-03-1390. 

Johannes van Bruheze gaf uit aan Godefridus van Bijstervelt een akker, in 

Helmond, tussen voornoemde Johannes enerzijds en Theodericus Terlinc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 18½ lopen rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond, te leveren. 

 

Johannes de Bruheze agrum terre situm in parochia de Helmont inter 

hereditatem dicti Johannis ex uno et hereditatem Theoderici Terlinc ex 

alio ut dicebat #prout ad se pertinere# dedit ad pactum Godefrido de 

Bijstervelt ab eodem pro hereditaria paccione XVIII et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Helmont danda dicto Johanni ab alio (dg: p) 

purificationis et in Helmont tradenda promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Spanct et Jorden datum quinta post 

letare. 

 

BP 1178 f 366r 09 do 17-03-1390. 

Johannes zvw Willelmus van Rietfoert en zijn zoon Willelmus gaven uit aan 

Johannes Sappelman een stuk land, gnd die Boen Tuijn, in Gemert, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van den Vine Eijcken de jongere 

anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus Cnode; de uitgifte 

geschiedde voor 3 penning oude grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 

9 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren. De brief 

van vader en zoon aan een van beiden overhandigen. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes filius (dg: W) quondam Willelmi de Rietfoert et Willelmus eius 

filius peciam terre dictam die Boen (dg: -re) Tuijn sitam in 

jurisdictione de Gheme[rt] inter communem plateam ex uno et (dg: ex) 

inter hereditatem Johannis van den Vine Eijcken junioris ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Goeswini Cnod[e] dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni Sappelman ab eodem hereditarie possidendam 

pro III denariis antiqui census domino fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de 

Ghemert dando sibi ab alio hereditarie purificationis et in Ghemert 

tradenda ex premissis promittentes super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et Goess datum quinta 

post leatre. Tradetur littera patris et filii alteri eorum. 
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BP 1178 f 366r 10 ±do 17-03-1390. 

{Twee schuine strepen in de marge. Vervolg van BP 1178 f 365v 12}. 

dedit ad hereditariam paccionem domino Petro de Rosvelt investito de 

Mierfelt 

pro censibus et paccione inde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione decem et octo lopinorum {graansoort niet vermeld} mensure de 

Oerle danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictas 

hereditates [solvenda] ex premissis promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus dominus Petrus hereditariam paccionem X 

lopinorum siliginis mensure de Oerle quam (dg: ..) Nijcholaus die Smit 

sibi solvere tenetur hereditarie ex domistadio et orto #et pecia terre 

sibi adiacente# sitis in parochia de Mierfelt inter hereditates Johannis 

Moijarts ex uno et [inter hereditatem] Henrici van den Valgat ex alio et 

ex pecia terre sita in dicta pecia terre sita in (dg: dicta parochia 

pecia terre sita parochia et inter hereditatem) dicta die Straet Ecker 

sita in parochia [predicta] atque ex pecia terre dicta die Stapacker sita 

in dicta parochia de Mierfelt iuxta hereditatem Henrici Dapper ad pignus 

imposuit tali condicione si dicte hereditates evincentur dicto domino 

[Petro] post decessum dicte Aleijdis (dg: ?ab .) via juris in judicio 

spirituali vel seculari extunc dictus [dominus Petrus] ....... ....... et 

....... ?erit ?quitus etc. Testes Scilder et ....... ....... ........ 

 

1178 mf11 E 11 f. 366v. 

 Quinta post letare: donderdag 17-03-1390. 

 

BP 1178 f 366v 01 ±do 17-03-1390. 

Henricus die Pelser van Ghemert en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Godefridus gnd Leuven soen van Helmont een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit de helft in 

een huis en tuin {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus die (dg: Pes) Pelser de Ghemert et Johannes eius filius 

hereditarie vendiderunt Godefrido dicto Leuven soen (dg: hereditariam 

paccionem) de Helmont hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in 

(dg: jurisdictione) de Ghemert tradendam ex (dg: tercia) medietate ad 

dictos venditores spectante in domo et orto. 

 

BP 1178 f 366v 02 do 17-03-1390. 

Thomas Molengrave beloofde aan Hilla van Dueren 23½ lichte schild, 12 

gemene plakken voor 1 schild gerekend, en 1 Hollandse gulden na maning te 

betalen. 

 

Thomas Molengrave promisit Hille de (dg: die) Dueren XXIII et dimidium 

licht scilde scilicet XII communes placken pro quolibet scilt et unum 

Hollant #gulden# ad monitionem persolvendos. Testes W et Goess datum 

quinta post letare. 

 

BP 1178 f 366v 03 do 17-03-1390. 

Arnoldus zv Petrus van Loe en Andreas zvw Arnoldus Lemkens beloofden aan 

Johannes van Malsen 75 Hollandse gulden of de waarde in goud dat geen geld 

van Oijen of Ghempe is, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Arnoldus filius Petri de Loe et (dg: Arnoldus) #Andreas# filius quondam 

Arnoldi Lemkens promiserunt Johanni de Malsen septuaginta quinque Hollant 

gulden seu valorem in auro quod non est monete de Oijen ?nec de Ghempe ad 

nativitatis (dg: nativitatis) Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 366v 04 do 17-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 05 do 17-03-1390. 

Johannes de Vrieze van Buekelaer en zijn zoon Gerardus beloofden aan 

Godescalcus Stempel van den Hoevel 11 gulden, 30 lichte plakken voor 1 

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

 

Johannes de Vrieze de Buekelaer et Gerardus eius filius promiserunt 

Godescalco Stempel (dg: -s) van den Hoevel XI gulden (dg: seu) scilicet 

XXX leves placken pro quolibet gulden ad Jacobi proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 06 do 17-03-1390. 

Thomas van Vucht ev Heijlwigis dvw Theodericus van der Ameijden verkocht 

aan Elizabeth dvw voornoemde Theodericus van der Ameijden ¼ deel in een 

huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, ter plaatse gnd aan 

de Batenheuvel, rondom tussen de gemeint. 

 

Thomas de Vucht maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Theoderici van der Ameijden quartam partem ad se spectantem in 

domo et orto sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Ertbruggen ad 

locum dictum (dg: d) aen den Batenhoevel inter communitatem (dg: . ex) 

circumquaque adiacentem ut dicebat vendidit Elizabeth filie dicti quondam 

Theoderici van der Ameijden promittens (dg: wa) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Spanct datum 

supra. 

 

BP 1178 f 366v 07 do 17-03-1390. 

Johannes van Ewijc verkocht aan Johannes zvw Arnoldus die Hoesschen een 

n-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een erfgoed gnd een Halve Weide, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd die Lange Weiden, tussen Cristianus van Macharen enerzijds 

en Johannes van Hees anderzijds, (2) ½ morgen land in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Beneden in die Grafthoeve, ter plaatse gnd die Weikamp. 

 

Johannes de Ewijc hereditarie vendidit Johanni (dg: A) filio quondam 

Arnoldi die (dg: Lo) Hoesschen hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis) Remigii et in Busco tradendam ex hereditate dicta een 

Halve Weijde dicti venditoris sita in parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum die Lange Weijden inter hereditatem Cristiani de Macharen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Hees ex alio atque ex dimidio iugero 

terre #dicti venditoris# sito in (dg: p) dicta parochia in loco dicto 

Beneden in die (dg: di) Grafthoeve in loco dicto die Weijcamp (dg: nu) 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 08 do 17-03-1390. 

Henricus gnd Coelborner zvw Henricus Coelborner Grieten soen verkocht aan 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes gnd Han Zelen 

soen enerzijds en wijlen Ludekinus Hagen anderzijds, reeds belaste met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Solvit. 

Henricus dictus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner Grieten soen 
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hereditarie vendidit Henrico Weijhaze hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco (dg: ex) tradendam ex domo et orto (dg: s) dicti venditoris sitis 

in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Johannis dicti Han Zelen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Ludekini Hagen ex alio promittens (dg: w) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria pacione dimidii modii siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 09 do 17-03-1390. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt verkocht aan Ghibo Loden soen de helft in 

2 stukken beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die Meer bij Heijenrot, (1) 

beiderzijds tussen Godefridus Sceijvel, (2) tussen Rutgherus van der Kollen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, van welke 2 stukken de andere 

helft behoort tot erfgoed van voornoemde Ghibo Loden soen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt (dg: duas pecias terre sitas in 

parochia de Berlikem ad locum dictum) medietatem ad se spectantem in 

duabus peciis prati sitis in parochia de Berlikem in loco dicto die Meer 

bij Heijenrot quarum una inter hereditates Godefridi Sceijvel ex utroque 

latere et altera inter hereditatem (dg: dicti Godefridi Sceijvel) 

#Rutgheri van der Kollen# ex uno et inter communem stegam ex alio sunt 

site et de quibus duabus peciis prati reliqua medietas spectat ad 

hereditatem Ghibonis Loden soen ut dicebat vendidit dicto Ghiboni Loden 

soen promittens warandiam et obligationem deponere (dg: tali condicione 

si dicta medietas dicto emptori evincetur extunc dictus venditor dabit 

sibi emptori XII Hollant gulden pro suis dampnis et loco huiusmodi 

?promissionis warandie et illo mediante dictus venditor erit a 

promissione venditione et obligatione quitus. Testes datum supra). Testes 

Gerardus et Spanct datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 10 do 17-03-1390. 

Gerardus zv Arnoldus gnd Ghiben Coetken soen verkocht aan Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem (1) ¼ deel van de gemeint van Zegherus gnd Zecs?, 

achter Schadewijk, over de sloot gnd de Middelste Grave, te weten het 

achterste einde van de gemeint, zoals dit ligt voor de plaats gnd die Geer, 

tussen Robbertus Hennens soen enerzijds en Henricus gnd Claes Nennekens 

soen anderzijds, (2) 2 delen van voornoemde gemeint, gelegen voor de sloot 

gnd de Middelste Grave, (2a) reikend tot aan de sloot gnd de Middelste 

Grave en met het andere eind aan Henricus Zanders soen, (2b) reikend op de 

steeg die ligt op het eind van het erfgoed gnd die Bier Hoeve, aan hem 

overgedragen door Henricus zvw Gerardus Wemelkens soen. 

 

Gerardus filius Arnoldi dicti Ghiben Coetken soen unam quartam partem de 

communitate Zegheri dicti Ze[cs?] sita retro Scadewijc ultra fossatum 

dictum den Middelste Grave scilicet posteriorem finem dicte communitatis 

prout sita est (dg: ad lo) ante locum dictum die Gheer inter hereditatem 

Robberti Hennens soen ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Claes 

Nennekens soen ex alio atque duas (dg: tercias) partes dicte communitatis 

sitas ante fossatum dictum den (dg: Mid) Middelste Grave quarum una 

tendit ad fossatum dictum den Middelste Grave et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici Zanders soen et reliqua pars dictarum duarum partium 

#tendit# supra stegam sitam ad finem hereditatis dicti! die Bier Hoeven 

(dg: prout ibidem site sunt ven) supportatas sibi ab (dg: Gerardo filio 

He quondam H) Henrico filio quondam Gerardi Wemelkens soen ut dicebat 

vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 366v 11 do 17-03-1390. 

Zanderus, Henricus en Cristiana, kvw Henricus Zanders soen, verkocht aan 
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Godefridus zvw Andreas van Berlikem 1½ morgen land, in Oss, achter 

Schadewijk, tussen Robbertus Hennen soens enerzijds en Henricus Nennekens 

soen anderzijds. 

 

Zanderus (dg: filius quondam Henrici dicti Zanders soen) Henricus et 

Cristiana liberi quondam Henrici Zanders soen #cum tutore# unum et 

dimidium iuger terre sita in parochia de Os retro Scadewijc inter 

hereditatem Robberti Hennen (dg: -s) soens ex uno et inter Henrici 

Nennekens soen ex alio (dg: prout) vendidit Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem promittens cum tutore (dg: warandiam et obligationem 

deponere) super habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 366v 12 do 17-03-1390. 

Ghevardus van den Vorstenbossche gaf uit aan Henricus die Jongher een stuk 

land, in Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen Lambertus Aelbrechts 

soen enerzijds en Arnoldus zvw Johannes Balijarts anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de helft van 8½ penning oude cijns, 2 hoenderen, de helft 

van 1 obool, een b-erfpacht van 1 zester rogge, en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche peciam terre sitam in parochia de 
!Dijnter ad locum dictum (dg: den) Vorstenbossche inter hereditatem 

Lamberti Aelbrechts soen ex uno et inter Arnoldi filii quondam Johannis 

Balijarts ex alio dedit ad hereditariam paccionem Henrico die Jongher ab 

eodem hereditarie possidendam pro medietate octo et dimidii denariorum 

antiqui census et (dg: duorum p) et pro (dg: medietate) duobus pullis 

atque pro medietate unius obuli et pro hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione (dg: un) 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 alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf11 E 12 f. 367. 

 Quinta post letare: donderdag 17-03-1390. 

 

BP 1178 f 367r 01 do 17-03-1390. 

Bruijstinus Palarts verkocht aan Gerardus Heerkini de jongere zvw 

Godefridus Heerkini een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Boden 

enerzijds en erfgoed van Everardus Buc voller anderzijds, strekkend vanaf 

de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen hr Theodericus 

van Eijndoven, aan hem verkocht door Franco van den Keer vleeshouwer. 

 

Bruijstinus Palarts hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem quondam Johannis Boden ex uno 

et inter hereditatem Everardi (dg: #Buc# fullonis ex) Buc fullonis ex 

alio tendente a dicto vico retrorsum ad hereditatem quondam domini 

Theoderici de Eijndoven venditum sibi a Francone van den Keer (dg: carn) 

carnifice prout in litteris vendidit Gerardo Heerkini juniori filio 

quondam Godefridi Heerkini (dg: cu) supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et Spanct datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 367r 02 do 17-03-1390. 

Arnoldus Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 03 do 17-03-1390. 

Johannes van den Veken van Tilborch en Gerardus zv Johannes gnd Kuijcman 

beloofden aan Johannes van Hautart 38 Hollandse gulden of de waarde en 14 

plakken, een helft te betalen met Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft 

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

 

Johannes van den Veken de Tilborch et Gerardus filius Johannis dicti 

Kuijcman promiserunt Johanni de Hautart XXXVIII Hollant gulden seu 

valoren et XIIII placken (dg: ad) mediatim pasce et mediatim nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 04 do 17-03-1390. 

Willelmus gnd Wil Koc en Conrardus Arts soen beloofden aan Rolandus Turello 

etc 18 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 

14+30+31+24=99 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus dictus Wil Koc et Conrardus Arts soen promiserunt Rolando 

Turello etc XVIII aude scilde Francie ad (dg: p) nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 05 do 17-03-1390. 

(dg: de eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alium indempnem). 

 

BP 1178 f 367r 06 do 17-03-1390. 

Arnoldus zvw Petrus van Loe verkocht aan Henricus gnd Broechoven alias gnd 

Ghestken een stuk land, in Erp, tussen Godefridus Scoenmaker enerzijds en 

Arnoldus zvw Johannes van Loe anderzijds. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Petri de Loe peciam terre sitam in parochia de 

Erpe inter hereditatem Godefridi Scoenmaker ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Johannis de Loe ex alio vendidit (dg: dicto .) 

Henrico dicto Broechoven alias dicto Ghestken promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 07 do 17-03-1390. 

Arnoldus zvw Johannes van Loe vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Arnoldus filius quondam Johannis de Loe prebuit et (dg: reportavit) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 08 ±do 17-03-1390. 

Willelmus gnd Wil Koc beloofde aan Arnoldus zv Henricus gnd Coenen soen 18 

oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Willelmus dictus Wil Koc promisit Arnoldo filio (dg: Arnoldi) #Henrici# 

dicti Coenen soen (dg: X) XVIII aude scilde Francie ad monitionem 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) #testes Gerardus et spanct datum 

[supra]#. 

 

BP 1178 f 367r 09 ±do 17-03-1390. 

Willelmus van Beke zvw Willelmus van Beke van Ghestel verkocht aan 

Conrardus zv Arnoldus Coenen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd 

die Donk, in Gestel bij Herlaer, tussen Gestel en Tede, beiderzijds tussen 
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Johannes van de Dijk. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Willelmi de Beke de (dg: Herlaer) 

Ghestel hereditarie vendidit Conrardo filio (dg: quonda) Arnoldi Coenen 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Donc sita in parochia de Ghestel (dg: d) prope Herlaer (dg: in 

loco) inter (dg: hereditatem) Ghestel et Tede inter hereditatem Johannis 

de Aggere ex utroque latere promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 10 ±do 17-03-1390. 

Henricus van der Braken van Stiphout gaf uit aan Rodolphus gnd Roef zvw 

Godefridus van Oerle 1/5 deel in alle erfgoederen, die waren van wijlen 

Katherina gnd Jordens, onder Breugel, ter plaatse gnd op Oerle; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns, een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Henricus van der Braken de Stiphout unam quintam partem ad se spectantem 

in omnibus hereditatibus que fuerant quondam Katherine dicte Jordens 

quocumque locorum infra parochiam de Broegel ad locum dictum op Oerle 

sitis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho dicto Roef 

filio quondam Godefridi de Oerle ab eodem hereditarie possidendam pro 

censu domini fundi et pro hereditara paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Rode ex dicta quinta parte prius solvendis dandis (dg: sibi 

ab) atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictas 

hereditates (dg: .) tradenda ex dicta quinta parte promittens warandiam 

et obligationem aliam deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 11 ±do 17-03-1390. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Henricus van der Braken 44 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Henrico van der Braken XLIIII Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 12 ±do 17-03-1390. 

Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren beloofde aan hr Willelmus van Aa 

ridder een n-erfcijns van 50 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes van 

Arle. 

 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi de Haren promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum domino Willelmo de Aa militi 

hereditarium censum L aude scilde (dg: s) anno quolibet hereditarie 

nativitatis Domini ex omnibus bonis habitis et habendis quocumque sitis. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Arle predicto. 

 

BP 1178 f 367r 13 ±do 17-03-1390. 

Arnoldus Heijnen soen van Gewanden verkocht aan Elizabeth wv Ghibo Herinc 

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

gaande uit een hofstad, huis en tuin, in Maren, ter plaatse gnd Gewande, 

tussen kinderen gnd Louwers Kijnderen enerzijds en kvw Gobelinus van den 

Berge anderzijds, reeds belast met 1 gulden pieter aan voornoemde koopster. 

 

Arnoldus Heijnen soen de Gewanden hereditarie vendidit Elizabeth relicte 

Ghibonis Herinc hereditarium censum (dg: XV unius) unius aude scilt seu 

valorem (dg: dandum sibi ab alio) solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex #domistadio# domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 
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Maren (dg: inter hereditatem) in loco dicto Ghewanden inter hereditatem 

liberorum dictorum (dg: Louw) Louwers Kijnderen ex uno (dg: ex) et inter 

hereditatem liberorum quondam Gobelini van den Berge ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno gulden 

peter dicte emptrici exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 14 ±do 17-03-1390. 

Johannes Broes soen verkocht aan Johannes van Vechel van Gheffen een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd op de Bode Winkel, tussen Gerongius 

Leijten soen enerzijds en de gemene waterlaat gnd Runne anderzijds, met 

deze waterlaat, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. Debent sex denarios. 

Johannes Broes soen peciam terre sitam in parochia de Gheffen ad locum 

dictum op den Bode Winckel inter hereditatem Gerongii Leijten soen ex 

[uno] et inter (dg: hereditatem) communem aqueductum dictum Runne ex alio 

simul cum eodem aqueductu Runne vocato prout ad peciam terre spectat ut 

dicebat vendidit Johanni de Vechel de Gheffen promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367r 15 ±do 17-03-1390. 

Herbertus gnd Geertruden soen van den Loefhoevel droeg over aan zijn 

kinderen Johannes, Theodericus, Elizabeth en Margareta en aan zijn 

schoonzoon Johannes zv Johannes gnd Rijcarts soen (1) zijn vruchtgebruik in 

al zijn erfgoederen, (2) al zijn gerede goederen. De brief overhandigen aan 

Johannes van Houthem. 

 

Solvit. 

Herbertus (dg: filius) dictus Geertruden soen van den Loefhoevel suum 

usufructum etc sibi competentem in omnibus et singulis hereditatibus suis 

quocumque locorum sitis atque omnia sua bona parata quocumque (dg: sita) 

consistentia supportavit Johanni Theoderico Elizabeth et Margarete suis 

liberis et Johanni filio Johannis dicti Rijcarts soen suo genero 

promittens ratam servare (dg: et o) salva sibi promissione ab eis 

hodierno die factis. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de 

Houthem. 

 

BP 1178 f 367r 16 ±do 17-03-1390. 

Voornoemde Johannes, Theodericus, Elizabeth, Margareta en Johannes 

beloofden aan voornoemde Herbertus een lijfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, en 10 gulden of de waarde met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit al hun goederen. De brief overhandigen aan Johannes van 

Houthem. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Theodericus Elizabeth Margareta et Johannes cum tutore 

promiserunt (dg: super) indivisi super habita et habenda se daturos et 

soluturos dicto Herberto (dg: here) vitalem pensionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad eius vitam nativitatis Domini 

et (dg: givinti quinque) decem florenos seu valorem ad nativitatis 

Johannis ex omnibus [s]uis bonis habitis et habendis et cum mortuus 

fuerit. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Houthem. 

 

1178 mf11 E 13 f. 367v. 

 Quinta post letare: donderdag 17-03-1390. 

 

BP 1178 f 367v 01 do 17-03-1390. 

Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter verkocht aan Willelmus van 

Gheffen molenaar alle erfgoederen die waren van wijlen Bertoldus Steijmpel 
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en Walterus gnd Brocke, gelegen zowel onder Oisterwijk als Helvoirt ter 

plaatse gnd Gesel, echter uitgezonderd voor Johannes zvw voornoemde 

Bertoldus Steijmpel (1) een stuk land in Oisterwijk, achter de tuin van 

Metta gnd Rose, tussen voornoemde Metta enerzijds en Willelmus Berkelman 

anderzijds, (2) een stuk beemd met toebehoren, aldaar, tussen voornoemde 

Metta en Willelmus, (3) een tuin in Oisterwijk, tussen Arnoldus Koijt 

enerzijds en erfg vw Johannes gnd Brocke anderzijds, (4) huis en tuin 

waarin voornoemde Johannes tegenwoordig woont, gelegen naast de gemeint van 

Haaren, en ook uitgezonderd voor voornoemde Arnoldus Koijt 1/6 deel aan 

voornoemde Arnoldus behorend in de erfgoederen van voornoemde wijlen 

Bertoldus en Walterus Brocke; de verkochte erfgoederen waren aan verkoper 

verkocht door voornoemde Johannes zvw Bertoldus Steijmpel. 

 

Arnoldus Bac filius quondam Walteri dicti Groet Wouter omnes (dg: 

hereditate) et singulas hereditates que fuerant quondam Bertoldi 

Steijmpel atque Walteri dicti Brocke (dg: avi olim Johannis) ubicumque 

locorum tam infra parochiam de Oesterwijc (dg: retro ortum Mette dicte 

Rose inter hereditatem dicte Mette ex uno et inter) de Helvoert in loco 

dicto Ghesel sitis salvis tamen Johanni filio dicti quondam Bertoldi 

Steijmpel et sibi reservatis pecia terre sita in parochia de Oesterwijc 

retro ortum Mette dicte Rose inter hereditatem dicte Mette ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Berkelman ex alio ac pecia prati cum eius 

attinentiis sita ibidem inter hereditates dictorum Mette et Willelmi ex 

utroque latere coadiacentes atque (dg: ex) quodam orto sito in dicta 

parochia de Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi Koijt ex uno et inter 

hereditatem (dg: -s p) heredum quondam Johannis dicti Brocke ex alio et 

necnon domo et orto in quibus dictus Johannes ad presens moratur sitis 

iuxta communitatem de Haren salva eciam prefato Arnoldo Koijt et sibi 

reservate sexta parte eidem Arnoldo competente in hereditatibus dictorum 

quondam Bertoldi et Walteri Brocke ibidem sitis venditas sibi a dicto 

Johanne (dg: Steij) filio quondam Bertoldi Steijmpel prout in litteris 

vendidit Willelmo de Gheffen multori (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et W datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 367v 02 do 17-03-1390. 

(dg: Wa). 

 

BP 1178 f 367v 03 do 17-03-1390. 

Franco van Ghestel zv Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco de Ghestel (verbeterd uit: Ghelstel) filius Willelmi prebuit et et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 04 do 17-03-1390. 

Wautgherus zvw Wautgherus gnd Ghisellen soen van Hees verkocht aan Sijmon 

zvw Johannes Scrage van den Loeshoeven (1) 4 strepen land in Nistelrode, 

ter plaatse gnd Loefheuvel, beiderzijds tussen voornoemde Sijmon, (2) 4 

strepen land in Dinther, ter plaatse gnd Loesheuvel, tussen voornoemde 

Sijmon enerzijds en Wijnkinus van Sochel anderzijds, belast met 6 penning 

cijns. 

 

Wautgherus filius qondam Wautgheri dicti Ghisellen soen de Hees quatuor 

strepas terre sitas in parochia de Nijsterle ad locum dictum Loefhoevel 

inter hereditates (dg: .) Sijmonis filii quondam Johannis Scrage van den 

Loeshoeven ex utroque latere atque quatuor (dg: ste) strepatas terre 

sitas in parochia de Dijnter in dicto loco (dg: dicto) Loeshoevel vocato 

inter hereditatem dicti Sijmonis ex uno et inter hereditatem Wijnkini de 

Sochel ex alio ut dicebat vendidit dicto Sijmoni promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis sex denariis census (dg: et 
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hereditaria paccione unius modii) exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 05 do 17-03-1390. 

Voornoemde Sijmon zvw Johannes Scrage van den Loeshoeven beloofde aan 

voornoemde Wautgherus zvw Wautgherus gnd Ghisellen soen van Hees een 

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

leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Sijmon promisit se daturum (dg: d) et soluturum dicto Wautghero 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 06 do 17-03-1390. 

Johannes gnd Hasselman gaf uit aan Eelkinus zvw Arnoldus Grieten soen (1) 

een akker in Wintelre, tussen Ghiso gnd Kuijst enerzijds en die van den 

Langenacker anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van der Mere en 

met het andere eind aan voornoemde Ghiso Kuijst; de uitgifte geschiedde 

voor 1½ oude groot en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat 

van Oerle, met Lichtmis op het onderpand te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Eelkinus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 3 lopen 

rogge, maat van Oerle, gaande uit een akker van voornoemde Eelkinus, in 

Wintelre, tussen Conegondis dv Henricus Gerijts enerzijds en Conegondis en 

Henricus Hasselman anderzijds. 

 

Joh ....... Eelkinus ....... 

Johannes dictus Hasselman agrum terre situm in parochia de Wijnterle 

inter hereditatem Ghisonis dicti Kuijst ex uno et inter hereditatem 

illorum van den Langenacker ut dicebat tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis van der Mere (dg: ut dicebat) et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Ghisonis Kuijst dedit ad hereditariam paccionem (dg: 

Elij) Eelkino filio quondam Arnoldi Grieten soen ab eodem hereditarie 

possidendum pro uno et dimidio grossis antiquis exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione decem et octo lopinorum siliginis 

mensure de Oerle danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in 

Wijnterle tradenda) supra dictum agrum (dg: .) tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Eelkinus hereditariam paccionem (dg: 

trium) trium lopinorum siliginis dicte mensure solvendam et recipiendam 

#ex agro# dicti Eelkini sito in dicta parochia inter hereditatem 

Conegondis filie Henrici Gerijts ex uno et inter dicte Conegondis et (dg: 

dicti) Henrici Hasselman ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 07 do 17-03-1390. 

Henricus Hasselman deed afstand van voornoemde akker. 

 

Quo facto Henricus Hasselman super dicto agro et jure ad (dg: J) opus 

dicti Eelkini renunciavit (dg: testes d) promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 08 do 17-03-1390. 

Petrus Engbrechts soen van Alem en Marcelius van Alem Valken soen beloofden 

aan Johannes Nouden 33 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1390). 

 

Petrus Engbrechts soen (dg: de) #de# Alem et Marcelius (dg: Valken soen) 

de Alem Valken soen promiserunt Johanni Nouden XXXIII Hollant gulden seu 

valorem mediatim pasce et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 367v 09 do 17-03-1390. 

(dg: Waut). 

 

BP 1178 f 367v 10 do 17-03-1390. 

Wautgherus zvw Wautgherus gnd Ghisellen soen van Hees gaf uit aan 

Godefridus zvw Jacobus gnd Copparts soen 2 stukken land, ter plaatse gnd 

Loesbroek, (1) in Hees, tussen Jacobus Loze enerzijds en wijlen Godefridus 

Heerkini anderzijds, (2) in Dinther, tussen Wijnkinus van Zochel enerzijds 

en voornoemde Jacobus Loze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 7 

penning cijns uit het stuk land in Dinther, voor 12 penning cijns uit 

eerstgenoemd stuk land in Hees, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

....... Wout Jordus totum. 

Wautgherus filius quondam (dg: Walteri) Wautgheri dicti Ghisellen soen de 

Hees duas pecias terre sitas in loco dicto Loesbroec quarum (dg: inter) 

una (dg: inter) in parochia de Hees inter hereditatem Jacobi Loze ex uno 

et inter hereditatem quondam Godefridi Heerkini ex alio et altera in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Wijnkini de Zochel ex uno et inter 

hereditatem dicti Jacobi Loze ex alio sunt site cum suis attinentiis 

dedit ad hereditariam paccionem Godefrido filio quondam Jacobi dicti 

Copparts soen ab eodem heredtarie possidendas (dg: ex) pro septem 

denariis census ex dicta pecia terre sita in parochia de Dijnter et pro 

XII denariis census ex primodicta pecia terre sita in parochia de Hees 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

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

 

BP 1178 f 367v 11 do 17-03-1390. 

Johannes Bouman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Bouman) Bouman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 12 do 17-03-1390. 

Otto zvw Gobelinus van Gewanden beloofde aan Mechtildis wv Rodolphus 

Roesmont, gedurende 7 jaar, elk jaar met Lichtmis 11 oude schilden of de 

waarde te betalen. 

 

Otto filius quondam Gobelini de Gewanden promisit #super omnia se 

daturum# Mechtildi relicte quondam Rodolphi Roesmont ad spacium septem 

annorum proxime futurorum (dg: d) anno quolibet dictorum septem annorum 

XI aude scilde seu valorem purificationis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 13 do 17-03-1390. 

Voornoemde Otto beloofde aan voornoemde Mechtildis, gedurende 4 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 7 Hollandse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Dictus Otto promisit super omnia se daturum et soluturum dicte Mechtildi 

ad spacium quatuor annorum datam presentium sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum septem Hollant gulden seu valorem purificationis 

persolvendos (dg: testes datum). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 367v 14 do 17-03-1390. 

(dg: Voornoemde Mechtildis verhuurde aan voornoemde Otto een kamp van 

wijlen voornoemde Rodolphus, ter plaatse gnd Heinxtstem, voor een periode 

van). 
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(dg: Dicta Mechtildis quendam campum dicti quondam Rodolphi situm in loco 

dicto Heijnxtstem locavit dicto Ottoni ab eodem ad spacium). 

 

BP 1178 f 367v 15 do 17-03-1390. 

Voornoemde Mechtildis verhuurde aan voornoemde Otto een kamp van wijlen 

voornoemde Rodolphus Roesmont, ter plaatse gnd Heinxtstem, voor een periode 

van 7 jaar, ingaande heden. Otto zal het kamp in het laatste jaar niet 

bezaaien. 

 

Dicta Mechtildis quendam campum dicti quondam Rodolphi Roesmont situm in 

loco dicto Heijnxtstem locavit recto locacionis modo dicto Ottoni ab 

eodem ad spacium septem annorum datam presentium sine medio sequentium 

promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione quod ipse 

Otto dictum campum (dg: septimum #futurum#) ultimo anno dictorum septem 

annorum non seminabit. Testes datum supra. 

 

1178 mf11 E 14 f. 368. 

 Quinta post letare: donderdag 17-03-1390. 

 Sabbato post letare: zaterdag 19-03-1390. 

 Secunda post judica: maandag 21-03-1390. 

 

BP 1178 f 368r 01 do 17-03-1390. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Henricus van der Boijdonc 

3 bunder heide in Herlaar, in een kamp van voornoemde Theodericus, welk 

kamp gelegen is tussen Arnoldus van den Steen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten de 3 bunder richting de plaats gnd Dungen, met recht 

van weg vanaf die 3 bunder over andere erfgoederen van voornoemde 

Theodericus, naar de weg gnd Molenstraat aldaar, belast met 3 oude groot 

aan de heer van Herlaar. Koper en verkoper zullen, ieder voor een helft, 

goed omwallen, tussen voornoemde 3 bunder en de rest van het erfgoed van 

verkoper. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen tria bonaria terre 

mericalis sita in territorio de Herlaer in quodam campo ad dictum 

Theodericum spectante qui campus situs est inter hereditatem Arnoldi van 

den Steen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

scilicet illa tria bonaria que sita sunt versus locum dictum Dungen simul 

cum jure eundi redeundi ambulandi et pergendi cum curribus et cum suis 

bestiis quotiens indigebit a dictis tribus bonariis (dg: p) terre (dg: 

usq) per alias hereditates dicti Theoderici ibidem usque ad plateam 

dictam Molenstraet ibidem ut dicebat vendidit Henrico van der Boijdonc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis 

antiquis domino de Herlaer exinde solvendis tali condicione quod dicti 

venditor et emptor perpetue tenebuntur cricumvallare #bene et 

laudabiliter# quod exponetur beheijmen inter (dg: here) dicta tria 

bonaria terre et inter reliquam hereditatem dicti venditoris scilicet 

dictus emptor pro una medietate et dictus venditor pro reliqua medietate 

ut ipsi recognoverunt et promiserunt (dg: muter) mutuo. Testes datum W et 

Goess datum (dg: supra) quinta post letare. 

 

BP 1178 f 368r 02 do 17-03-1390. 

Jacobus zvw Jacobus van Engelant verkocht aan Henricus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder de oudere een stuk land in Rosmalen, achter Hintham, 

tussen voornoemde Henricus Scilder enerzijds en Henricus Note anderzijds, 

met een eind strekkend aan Henricus Scilder en met het andere eind aan 

eerstgenoemde Jacobus. 

 

X. 

Jacobus filius (dg: Jacob) quondam Jacobi de Engelant peciam terre sitam 

in parochia de Roesmalen (dg: in loco dicto) retro Hijntham inter 

hereditatem Henrici Scilder filii quondam (dg: B) Nijcholai Scilder 
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senioris ex uno et inter hereditatem Henrici Note ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Henrici Scilder et cum reliquo fine ad 

hereditatem primodicti Jacobi hereditarie vendidit dicto Henrico Scilder 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 03 do 17-03-1390. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct en Henricus Buc zv 

Theodericus Buc zvw Theodericus Buc verkochten aan Rodolphus van den Zande 

van Bucstel een huis en erf in Den Bosch, achter de kerk van de 

Minderbroeders, direct naast erfgoed van wijlen Henricus van Uden aan de 

kant van het kleine begijnhof, welk huis en erf verkopers verworven hadden 

van Gerardus van Uden; belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 

schelling geld en een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct et Henricus Buc 

filius Theoderici Buc filii quondam Theoderici Buc domum et aream sitam 

in Busco retro ecclesiam fratrum minorum contigue iuxta hereditatem 

quondam Henrici de Uden in latere versus parvam curam beghinarum in Busco 

quam domum et aream ipsi erga Gerardum de Uden acquisiverant prout in 

litteris dicebant contineri #cum suis attinentiis# vendiderunt Rodolpho 

van den Zande de Bucstel supportaverunt cum (dg: litteris) omnibus 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem deponere exceptis #censu domini ducis et# hereditario censu 

XXti solidorum monete et hereditario censu X solidorum (dg: antiquorum) 

antique pecunie exinde solvendis. Testes Gerardus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 04 do 17-03-1390. 

Martinus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus (dg: Monic) Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 05 do 17-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Buc 50 Hollandse gulden 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico Buc L Hollant gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 06 za 19-03-1390. 

Daniel van Vlierden verkocht aan Johannes nzvw hr Theodericus gnd van den 

Haghenacker priester een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een beemd, in Deurne, ter 

plaatse gnd Vlierden, ter plaatse gnd Berschotse Beemde, tussen Aleidis sv 

voornoemde verkoper enerzijds en de beemd gnd Knapendonk anderzijds. 

 

Daniel de Vlierden hereditarie vendidit Johanni filio naturali quondam 

domini Theoderici dicti van den Haghenacker (dg: he) presbitri 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradere ex 

prato (dg: dicto) sito !sito in parochia de Doernen in loco dicto 

Vlierden ad locum dictum Berschotsche Beemde inter hereditatem Aleidis 

(dg: van de) sororis dicti venditoris ex uno et inter pratum dictum 

Knapendonc ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Penu et Scilder datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1178 f 368r 07 za 19-03-1390. 

Voornoemde Daniel van Vlierden verkocht aan voornoemde Johannes nzvw hr 

Theodericus gnd van den Haghenacker priester een lijfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit 
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voornoemde beemd. 

 

Dictus venditor legitimie vendidit dicto Johanni emptori vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam (dg: 

purificationis) ad eius vitam purificationis et in prato infrascripto 

tradere ex dicto prato promisit ut supra per totum et cum mortuus fuerit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 368r 08 za 19-03-1390. 

Hermannus nzvw Gherongius handschoenmaker ev Hildegardis dvw Johannes gnd 

die Hollander verkocht aan Henricus van der Molen Berijs soen 3½ hont land, 

in Lith, in een hoeve gnd Reiners Kijnder Hoeve, over de weg gnd die Tiende 

Weg, tussen voornoemde Henricus van der Molen enerzijds en Reijnerus bv 

voornoemde Henricus anderzijds, welke 3½ hont aan hem en zijn vrouw gekomen 

waren na overlijden van Johannes Hollander vv voornoemde Hildegardis, 

belast met 2 penning aan het kapittel van Luik, zegedijken, sloten, 

waterlaten en sluizen. 

 

Hermannus filius naturalis quondam (dg: ?Andree) Gherongii cijrothecarii 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Hildegardis sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti die Hollander tria et dimidium hont terre sita in 

parochia de Lijt in manso dicto Reijners Kijnder (dg: Hoeve) Hoeve ultra 

viam dictam die Tijende Wech inter hereditatem Henrici van der Molen 

Berijs soen ex uno et inter hereditatem Reijneri fratris dicti Henrici ex 

alio que sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam Johannis 

Hollander patris dudum dicte Hildegardis successione hereditarie advoluta 

esse dicebat in omni ea quantitate qua ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico van der Molen promittens waranhdiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis capitulo Leodiensi inde 

solvendis zegedike fossatis aqueductibus et slusis ad premissa 

spectantibus. Testes Scilder et Goess datum sabbato post Letare. 

 

BP 1178 f 368r 09 za 19-03-1390. 

Arnoldus Nolleken zvw Gherongius handschoenmaker deed afstand van 

voornoemde 3½ hont land. 

 

Arnoldus Nolleken filius quondam Gherongii cijrothecarii super predictis 

IIIJ hont terre [et] jure ad opus dicti Henrici emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 10 za 19-03-1390. 

Voornoemde Henricus van der Molen beloofde aan voornoemde Arnoldus Nolleken 

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

betalen. 

 

Dictus Henricus van der Molen promisit dicto Arnoldo Nolleken XX Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 368r 11 za 19-03-1390. 

Henricus Scutken zvw Petrus gnd Scutkens Swager beloofde aan Henricus 

Stempel 15 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 

01-11-1390) te betalen. 

 

Henricus Scutken filius quondam Petri dicti Scutkens Swager promisit 

Henrico Stempel (dg: van den L) quindecim Gelre gulden vel valorem ad 

omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 368r 12 ±za 19-03-1390. 

Jacobus zv Henricus gnd Zelen soen: de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, direct naast erfgoed van wijlen Johannes gnd van 
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der Hecke {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus filius Henrici dicti Zelen soen medietatem domus et aree site in 

Busco ad aggerem vici Vuchtensis contigue juxta hereditatem quondam 

Johannis dicti van der Hecke s. 

 

BP 1178 f 368r 13 ±za 19-03-1390. 

Johannes zvw Willelmus gnd Zwart Willems soen: een stukje land in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Gerardus van Herende enerzijds en 

Ricoldus van den Hasenport anderzijds, strekkend {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Zwart Willems soen (dg: d) 

particulam terre sitam in parochia de Rode in loco dicto (dg: ...) Eirde 

inter hereditatem (dg: Jacobi Zelen) Gerardi de Herende ex uno et inter 

hereditatem Ricoldi van den Hasenport ex alio ut dicebat tenden. 

 

BP 1178 f 368r 14 ma 21-03-1390. 

Zerisius gnd Stephens soen van Roesmalen verkocht aan Johannes zvw Paulus 

gnd Jans soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen Ghisbertus Lisscap de jongere enerzijds en Aleidis gnd Goetkijnts 

anderzijds, reeds belast met 2 oude groten aan de hertog. 

 

Zerisius dictus Stephens soen de Roesmalen hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Pauli dicti Jans soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis Domini ex 

pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Ghisberti Lisscap junioris ex uno et inter hereditatem 

Aleidis dicte Goetkijnts ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus antiquis grossis domino duci inde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Goess datum 

secunda post judica. 

 

BP 1178 f 368r 15 ma 21-03-1390. 

Henricus van Loet en Arnoldus Sanders soen verkochten aan Woltherus Delijen 

soen van Os 10 hont land in Oss, ter plaatse gnd die Beemden, tussen Metta 

wv Henricus Zanders enerzijds en kv wijlen Henricus gnd Robbrechts soen 

anderzijds. 

 

Henricus de Loet et Arnoldus Sanders soen decem hont terre sita in 

parochia de Os in loco dicto die Beemden inter hereditatem Mette relicte 

quondam Henrici Zanders ex uno et inter hereditatem liberorum Henrici 

dicti quondam Robbrechts soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Wolthero Delijen soen de Os promittentes warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf11 F 01 f. 368v. 

 Tercia post judica: dinsdag 22-03-1390. 

 Quarta post judica: woensdag 23-03-1390. 

 Quinta post judica: donderdag 24-03-1390. 

 

BP 1178 f 368v 01 di 22-03-1390. 

Johannes Marcelijs soen en zijn vrouw Margareta ndvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken ontlastten Johannes Daneels van 10 Brabantse dobbel, die wijlen 

voornoemde Rodolphus Rover in zijn testament vermaakt had aan zijn 

voornoemde natuurlijke dochter Margareta, van een geldsom die Johannes 

Daneels verschuldigd was aan wijlen voornoemde Rodolphus Rover. 

 

Johannes Marcelijs soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie naturalis (dg: domini) quondam Rodolphi Rover de Vladeracken et 

dicta Margareta cum eodem palam (dg: recognoverunt eis fore satisfactum 
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#per#) #quitum clamaverunt Johannem Daneels# X Brabant dobbel quos dictus 

quondam Rodolphus Rover dicte Margarete sue filie naturali in suo 

testamento legaverat (dg: de) scilicet de (dg: de) quadam pecunie summa 

quam (dg: dictus) Johannes Daneels debebat dicto (dg: ?Ro) quondam 

Rodolpho Rover. Testes Gerardus et Goess datum tercia post judica. 

 

BP 1178 f 368v 02 di 22-03-1390. 

(dg: Elizabeth wv Goeswijn gnd Henrics soen van Tricht van Ze). 

 

(dg: Elizabeth relicta quondam Goeswijn dicti Henrics soen de Tricht de 

Ze). 

 

BP 1178 f 368v 03 di 22-03-1390. 

Philippus nbv de heer van Lecke, Johannes van Ghemert de jongere, Arnoldus 

heren Lonijs soen van Scijnle en Henricus Hegman beloofden aan Johannes 

uter Lijnden, tbv Thomas Asinarius etc, 92 Hollandse gulden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390; 9+30+31+24=94 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Philippus frater naturalis domini de (dg: Lecke Lel) Lecka Johannes de 

Ghemert junior Arnoldus heren Lonijs soen de Scijnle et Henricus Hegman 

promiserunt Johanni (dg: van) uter Lijnden ad opus (dg: Phil) Thome 

Asinarii etc (dg: X) nonaginta duos Hollant gulden ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes Penu et 

Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 368v 04 di 22-03-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368v 05 di 22-03-1390. 

Elizabeth wv Goeswinus gnd Henrics soen van Tricht van Zeelst en Henricus, 

zv wijlen voornoemde Goeswinus en Elizabeth, verkochten aan Johannes Bloijs 

zv Henricus Bloijs van Zeelst een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis in Zeelst te leveren, gaande uit de beternis van een 

huis en tuin, behorend aan Gerardus van Overmere van Zeelst, in Zeelst, 

tussen de plaats gnd die Meer, behorend aan Henricus Kuijst, enerzijds en 

de plaats gnd die Meer, die was van Marcelius gnd Seel van den Beecacker, 

anderzijds, te weten uit de beternis in dat huis en tuin, boven de 

grondcijns, 2 lopen rogge, en 1 mud rogge b-erfpacht, welke pacht van ½ mud 

wijlen voornoemde Goeswinus Henrics soen verworven had van voornoemde 

Gerardus van Overmere. 

 

Elizabeth (dg: f) relicta quondam Goeswini dicti Henrics soen de Tricht 

de Zeelst cum tutore et Henricus (dg: eius) filius dictorum quondam 

Goeswini et Elizabeth hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis et in Zeelst 

tradendam ex melioratione domus et orti cum suis attinentiis spectantium 

ad Gerardum de Overmere de Zeelst sitorum in parochia de Zeelst (dg: i) 

inter locum die Meer qui spectabat ad Henricum Kuijst ex uno et inter 

locum dictum die #Meer# qui fuerat Marcelii dicti Seel van den Beecacker 

ex alio scilicet ex illa melioratione que est in dictis domo et orto cum 

suis attinentiis ultra censum domini fundi et ultra duos lopinos 

siliginis et ultra unum modium siliginis hereditarie paccionis annuatim 

exinde solvendos quam paccionem dimidii modii siliginis dictus quondam 

Goeswinus Henrics soen erga dictum Gerardum de Overmere acquisiverat (dg: 

p) !in dicebant vendiderunt Johanni Bloijs filii! Henrici Bloijs de 

Zeelst promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Goess et Gestel datum supra. 
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BP 1178 f 368v 06 wo 23-03-1390. 

Willelmus nzv Petrus nzv Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc 

verkocht aan Petrus zvw Mijchael gnd Loekens soen een n-erfcijns van 3 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een kleine tuin, onder de 

vrijdom, ter plaatse gnd op ten Keer, tussen Margareta gnd Rutten enerzijds 

en de grote tuin van wijlen voornoemde Willelmus anderzijds, (2) een 

kampje, gnd dat Heide Kempke, ongeveer 1 morgen groot, aldaar, tussen 

wijlen voornoemde Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc enerzijds en 

erfgoed gnd Cruvers Hoeveken anderzijds, reeds belast met 4 penning gemeen 

paijment en 2 kapoenen. 

 

Willelmus filius naturalis Petri filii naturalis Willelmi filii quondam 

Ludovici van der Eijkendonc hereditarie vendidit Petro filio quondam 

Mijchaelis dicti Loekens soen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum nativitatis Domini ex quodam parvo orto sito infra libertatem 

ad locum opten Keer inter hereditatem Margarete dicte Rutten ex uno #et 

inter magnum ortum dicti quondam Willelmi ex alio# atque ex quodam 

campulo dicto communiter dat Heijde Kempken unum unum juger vel circiter 

continente sito ibidem inter hereditatem dicti quondam Willelmi filii 

quondam Ludovici van der Eijkendonc ex uno et inter hereditatem dictam 

communiter Cruvers Hueveken ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis communis pagamenti et duobus caponibus exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Goss datum quarta post judica. 

 

BP 1178 f 368v 07 do 24-03-1390. 
A1. †Heijlwigis van Broechoven * (waarschijnlijk; zie contract aan einde f.369r) Willelmus van 

Broechoven. 

A1.B1. †Walterus Bac van Broechoven. 

A1.B2. †Henricus van Broechoven. 

A1.B1. †Walterus Bac van Broechoven. 

A1.B1.C1. Willelmus. 

A1.B1.C2. Henricus. 

A1.B1.C3. Katherina * Albertus van Kessel. 

A1.B1.C4. Luijtgardis * Walterus van Oerle. 

A1.B2. †Henricus van Broechoven. 

A1.B2.C1. Willelmus. 

A1.B2.C2. Heijlwigis * Gerardus van Zidewijnden. 

De broers Willelmus en Henricus, kvw Walterus Bac van Broechoven, Albertus 

van Kessel ev Katherina en Walterus van Oerle ev Luijtgardis, dvw 

voornoemde Walterus Bac, Willelmus zvw Henricus van Broechoven en Gerardus 

van Zidewijnden ev Heijlwigis dvw voornoemde Henricus van Broechoven 

maakten een erfdeling. 

Voornoemde Willelmus, Henricus, Albertus en Walterus kregen (1) de goederen 

van wijlen Heijlwigis van Broechoeven, mv voornoemde Walterus Bac en 

Henricus van Broechoven, in Schijndel, met de cijnzen die daaruit gaan, (2) 

alle cijnzen die voornoemde wijlen Heijlwigis van Broechoven beurde uit 

erfgoederen onder de villicacie van Den Bosch, uitgezonderd de cijnzen uit 

erfgoederen in Campinia, (3) het Oude Goed te Broekhoven, in Tilburg, zoals 

vornoemde wijlen Heijlwigis van Broechoven daarin was overleden en zoals 

Geenkinus Pauwels Witten soen die goederen tegenwoordig als hoevenaar 

bezit, (4) de helft van een dijk in Tilburg, ter plaatse gnd Broekhoven. 

Voornoemde Willelmus, Henricus, Albertus en Walterus betalen een helft van 

de lasten gnd onraad, die voornoemde wijlen Heijlwigis van Broechoven 

betaalde uit erfgoederen onder Tilburg. Voornoemde Willelmus zvw Henricus 

van Broechoven betaalt van de andere helft van die lasten 1½ mud rogge, 

Bossche maat, waarvan ½ mud aan Cristina Meelman en 1 mud aan de priesters 

in Den Bosch. Voornoemde Gerardus van Zidewijnden betaalt de rest van de 

helft van die lasten. 

 

Willelmus (dg: d) Henricus fratres liberi quondam Walteri Bac de 

Broechoven Albertus de Kessel maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris et Walterus de Oerle maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Walteri Bac Willelmus filius quondam 
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Henrici de Broechoven et Gerardus de Zidewijnden maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Broechoven 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: paccionem) mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione bona quondam Heijlwigis de Broechoeven matris olim dictorum 

Walteri Bac et Henrici de Broechoven sita in parochia de (dg: Broechoven) 

de Scijnle cum suis attinentiis universis #quocumque sitis# et cum 

censibus exinde de jure solvendis item omnes census quos dicta quondam 

Heijlwigis de Broechoven ex quibusdam hereditatibus infra villicacionem 

de Busco sitis #exceptis censibus ex hereditatibus in campinia sitis 

solvendis# annuatim habuit solvendos item bona dicta dat Aude Goet te 

Broechoven sita in parochia de (dg: Broe) Tilborch (dg: -t) cum suis 

attinentiis universis prout dicta quondam Heijlwigis de Broechoven in 

eisdem decessit et prout (dg: Gerardus) Geenkinus Pauwels Witten soen 

eadem bona (dg: cum suis attinentiis) ad presens tamquam colonus possidet 

(dg: cum ce) ?atque medietas cuiusdam aggeris #cum suis atinentiis# siti 

in parochia de (dg: Broechoven) Tilborch ad locum dictum Broechoeven 

primodictis Willelmo Henrico fratribus Alberto et Waltero cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare 

tali condicione quod primodicti Willelmus Henricus fratres Albertus et 

Walterus solvent unam medietatem omnium onerum dictorum onraet (dg: di) 

que dicta quondam Heijlwigis de Broechoven de jure solvere consuevit ex 

quibuscumque #?bonis# hereditatibus sitis infra parochiam de Tilborch sic 

quod ?aliis dampna exinde non eveninant et simili modo quod dictus 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven #de# reliqua medietate 

huiusmodi onerum unum et dimidium modios siliginis mensure #de Busco# 

annuatim solvet de quibus Cristine Meelman et dimidium mo#dium siliginis 

presbitris in Busco unum modium# et dictus Gerardus de Zidewijnden (dg: 

rel) residuum eiusdem alterius medietatis huiusmodi onerum annuatim 

solvet sic quod aliis dampna exinde non eveniant. Testes Gerardus et 

Scilder datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 368v 08 do 24-03-1390. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus van Broechoven kreeg (1) 2 hoeven, in die 

Goide te Scoet, van wijlen voornoemde Heijlwigis van Broechoven, in 

Zonderwijk, (2) de cijnzen, die wijlen voornoemde Heijlwigis beurde, gaande 

uit erfgoederen op Campinia, (3) 1 bunder beemd, in Tilburg, achter de 

boomgaard van wijlen voornoemde Heijlwigis, naast de dijk, tussen Enghela 

van Oerle enerzijds en voornoemde dijk anderzijds, (4) een visvijver gnd 

dat Eselvenne, in Tilburg, met een eind strekkend aan Jacobus Brocken en 

met het andere eind aan Willelmus Zeghers. 

 

Et mediante qua divisione duos mansos sitos in die Goide te Scoet dicte 

quondam Heijlwigis de Broechoven (dg: cum suis) sitos in parochia de 

Zonderwijc cum suis attinentiis universis quocumque sitis et census quos 

(dg: dictus) dicta quondam Heijlwigis ex hereditatibus supra (dg: 

campiniam) campiniam sitis habuit solvendos item unum bonarium prati 

situm in parochia de Tilborch retro pomerium dicte quondam Heijlwigis 

iuxta !juxta aggerem inter hereditatem Enghele de Oerle ex uno et inter 

dictum aggerem ex alio atque vivarium dictum dat (dg: Es) Eselvenne cum 

jure et attinentiis universis situm in parochia de Tilborch tendens cum 

uno fine ad hereditatem Jacobi Brocken et cum (dg: cum) reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi Zeghers dicto Willelmo filio quondam (dg: v) Henrici 

de Broechoven cesserunt in partem un alii recognoverunt promittentes 

ratam servare addita condicione sequente. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 368v 09 do 24-03-1390. 

Voornoemde Gerardus van Zidewijnden ev Heijlwigis dvw Henricus van 

Broechoven kreeg (1) de goederen te Broechoven, in Tilburg, waarop wijlen 

Johannes gnd die Leuwe als hoevenaar woonde, van welke goederen Johannes 

Corstiaens eertijds een deel verworven had van wijlen voornoemde Henricus 
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van Broechoven, uitgezonderd (1a) voornoemde bunder beemd, in Tilburg, (1b) 

voornoemde visvijver gnd dat Eselvenne, die aan voornoemde Willelmus zvw 

Henricus van Broechoven ten deel waren gevallen, (2) de helft van de dijk 

in Tilburg, ter plaatse gnd Broekhoven. 

 

Et mediante qua divisione bona (dg: ?sita) !de te Broechoven sita in 

parochia de (dg: Broechoven) Tilborch cum suis attinentiis universis in 

(dg: ..) quibus Johannes quondam dictus die Leuwe tamquam colonus morari 

consuevit de quibus bonis Johannes Corstiaens quandam partem erga dictum 

quondam Henricum de Broechoven pridem acquisiverat exceptis dicto bonario 

prati sito (dg: siti) in parochia de Tilborch et dicto vivario dat 

Eselvenne vocato que dicto Willelmo filio quondam [Henrici] de Broechoven 

cesserunt in partem #dicto Gerardo cesserunt in partem# ut alii 

recognoverunt promittentes ratam servare addita condicione sequente. 

item medietas aggeris cum suis attinentiis siti in parochia de Tilborch 

ad locum dictum Broechoven. Testes datum supra. 

 

1178 mf11 F 02 f. 369. 

 Quinta post judica: donderdag 24-03-1390. 

 

BP 1178 f 369r 01 do 24-03-1390. 

Jacobus die Wert van Berlikem verkocht aan Hermannus Drinchellinc ¾ deel in 

een stuk beemd, gnd dat Zeenwortelke, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Johannes die Dorre enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne 

anderzijds. 

 

Jacobus die Wert de Berlikem (dg: peciam prati sitam in parochia de) tres 

(dg: tercias) quartas partes ad se (dg: spectan) spectantes in pecia 

prati dicta dat Zeenwortelken site in parochia de Berlikem in loco dicto 

Beilver inter hereditatem Johannis die Dorre ex uno et inter hereditatem 

conventus de Berne ex alio vendidit Hermanno Drinchellinc promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Gestel datum quinta 

post judica. 

 

BP 1178 f 369r 02 do 24-03-1390. 

Franco die Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco die Wert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 03 do 24-03-1390. 

Jacobus Wert beloofde aan Amelius apotheker 101 mud hop, Bossche maat, met 

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

 

Jacobus Wert promisit Amelio apothecario C et unum modios (dg: ..) nove 

lupule mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos (dg: 

testes datum ut). Testes Scilder et Gestel datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 369r 04 do 24-03-1390. 

Johannes zv Gerardus Hacke en Ludingus zvw Petrus Pinappel beloofden aan 

Woltherus zvw Jacobus Tijt 105 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Johannes filius Gerardi Hacke et Ludingus filius quondam Petri Pinappel 

promiserunt Wolthero filio quondam Jacobi Tijt centum et quinque Gelre 

gulden vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1178 f 369r 05 do 24-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 06 do 24-03-1390. 

Thomas zvw Johannes met den Monde verkocht aan Henricus zvw Willelmus 

Heijnkens soen, tbv Margareta wv voornoemde Willelmus Heijnkens soen en 

haar kinderen verwekt door voornoemde wijlen Willelmus, een kamp7, in Erp, 

tussen een akker gnd die Varenakker enerzijds en Henricus gnd Goesswijns 

soen anderzijds, strekkend vanaf Wessellinus gnd Wessellens soen tot aan de 

weg gnd die Kerkweg, belast met 7 lopen gerst aan erfg vw voornoemde 

Willelmus Heijnkens soen. 

 

Thomas filius quondam Johannis met den Monde quendam campum situm in 

parochia de Erpe inter quendam agrum terre dictum die Varenacker ex uno 

et hereditatem Henrici dicti Goesswijns soen alio ut dicebat (dg: here) 

tendentem ab hereditate Wessellini dicti Wessellens soen ad (dg: 

hereditatem) viam dictam die Kerc Wech ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Willelmi Heijnkens soen ad opus Margarete relicte 

dicti quondam Willelmi Heijnkens soen ad opus liberorum ab ipso quondam 

Willelmo et dicta Margareta genitorum promittens (dg: warandiam et 

obligationem) super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis VII lopinis ordei (dg: ?de) #heredibus# dicto quondam Willelmo 

Heijnkens soen inde solvendis. Testes Spanct et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 07 do 24-03-1390. 

Gerardus Hadewigen soen, Johannes zv Petrus gnd Boijdens soen en Egidius 

Willems soen verkochten aan Boudewinus zvw voornoemde Petrus Boijdens soen 

huis, tuin en schop, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen wijlen Reijnerus van Loe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 5 schelling geld. Verkopers zullen de schuur naast 

voornoemd huis uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) 

verwijderen. 

 

Gerardus Hadewigen soen Johannes filius Petri dicti Boijdens soen et 

Egidius Willems soen domum ortum et tugorium dictum scop cum [eius] fundo 

sitos infra libertatem ad locum dictum Dungen inter hereditatem quondam 

Reijneri de Loe ex uno et (dg: l) inter communem plateam ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Boudewino filio #dicti# quondam Petri 

Boijdens soen promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere 

exceptis quinque solidis monete inde solvendis tali condicione quod dicti 

venditores orreum juxta dictam domum situm a fundo quo ad presens 

consistit infra hinc et festum nativitatis Johannis proxime amovebunt. 

Testes Spanct et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 08 do 24-03-1390. 

Voornoemde koper Boudewinus zvw Petrus Boijdens soen beloofde aan 

voornoemde Gerardus Hadewigen soen en Egidius Willems soen 31 Hollandse 

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

 

Dictus emptor promisit Gerardo et Egidio predictis XXXI Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 09 do 24-03-1390. 

Voornoemde koper Boudewinus zvw Petrus Boijdens soen beloofde aan Johannes 

zv Petrus Boijdekens soen 65 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

                         
7 Zie → BP 1179 p 501r 08 do 31-10-1392, overdracht van een stuk land, dat 

kennelijk dit kamp is. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

39 

Dictus emptor promisit (dg: dicto) Johanni filio Petri Boijdekens soen 

LXV Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 10 do 24-03-1390. 

Sijmon zv Johannes van der After beloofde aan Katherina dvw Johannes van 

Aelst 19 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 6 plakken met 

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

 

Sijmon filius Johannis van der After promisit Katherine filie quondam 

Johannis de Aelst XIX gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet 

computato atque sex placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369r 11 do 24-03-1390. 

Johannes van der Kilsdonk verkocht aan Nicholaus zvw Johannes Sijmons soen 

het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Gerardus, in 

3 beemden, in Schijndel, (1) tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en 

Egidius van Ghele anderzijds, (2) tussen Wolterus van der Locht enerzijds 

en Arnoldus zv Rodolphus gnd Vrients soen anderzijds, (3) beiderzijds 

tussen Johannes Scijndelman. 

 

Johannes van der Kilsdonk totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

Gerardi sui fratris successione hereditarie advolutas in tribus pratis 

sitis in parochia de Scijnle quorum unum inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex uno et inter hereditatem Egidii de Ghele ex alio altera 

inter hereditatem Wolteri van der Locht ex uno et hereditatem Arnoldi 

filii Rodolphi dicti Vrients soen ex alio et tercium inter hereditatem 

Johannis Scijndelm[an] ex utroque latere sunt sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Nicholao filio quondam Johannis Sijmons soen promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 369r 12 do 24-03-1390. 

Nicholaus zvw Johannes gnd Sijmons soen verkocht aan Arnoldus zvw Rodolphus 

gnd Vrients soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Putstraat, tussen Johannes van der Veste enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Nicholaus filius quondam Johannis dicti Sijmons soen peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle in loco dicto die Putstraet inter hereditatem 

Johannis van der Veste ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Rodolphi dicti Vrients 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 369r 13 do 24-03-1390. 

Rodolphus zv Ghisbertus van Zonne en Johannes zv Petrus Bleke beloofden aan 

Willelmus zv Johannes van Mierde, tbv Woltherus Delijen soen, 16 Gelderse 

gulden, 31 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Egidius aanstaande te 

betalen. 

 

Rodolphus filius Ghisberti de Zonne et Johannes filius Petri Bleke 

promiserunt Willelmo filio Johannis de Mierde ad opus Woltheri Delijen 

soen XVI Gelre gulden vel pro quolibet XXXI placken ad festum beati 

Egidii proxime persolvendos. Testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 369r 14 do 24-03-1390. 

Margareta wv Zanderus zv Henricus Zanders soen verkocht aan Johannes 

Poelen, Arnoldus die Kael en Johannes gnd die Hollander 7 morgen land van 

wijlen voornoemde Zanderus, in Haren bij Megen, met dijken en lasten. 

Henricus, Johannes en Margareta, kv voornoemde Margareta en wijlen 
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Zanderus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Margareta relicta quondam Zanderi filii Henrici Zanders soen cum tutore 

septem iugera terre #dicti quondam Zanderi# sita in parochia de Haren 

prope Megen prout ibidem sita s[unt] et ad dictum quondam Zanderum 

spectare consueverunt cum (dg: sepibus) aggeribus et oneribus de juribus 

spectantibus vendidit Johanni Poelen et Arnoldo die Kael et Johanni 

di[cto] die Hollander promittens cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et oneribus 

predictis ad hoc de jure spectantibus et quod ipsa Henricum Johannem et 

Margaretam liberos primodictorum Margarete et quondam (dg: Zed) Zanderi 

(dg: super) dum ad annos pubertatis pervenerint super dictis septem 

iugeribus terre ad opus dictorum emptorum facient renunciare. 

 

BP 1178 f 369r 15 do 24-03-1390. 

Voornoemde 3 kopers en Petrus Witmeri, Henricus die Jonghe en Henricus van 

Vessem handschoenmaker beloofden aan Matheus Luwe vleeshouwer en Henricus 

Matheus {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti 3 emptores et Petrus Witmeri et Henricus die Jonghe (dg: 

promiserunt Matheo Becker carni) et Henricus de Vessem cijrothecarius 

promiserunt Matheo Luwe (dg: p) carnifici #et# Henrico Matheus seu eorum 

alteri. 

 

BP 1178 f 369r 16 do 24-03-1390. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven deed tbv Willelmus zvw Walterus Bac 

van Broechoven afstand van 8 morgen land, die waren van wijlen zijn 

grootvader Willelmus van Broechoven, ter plaatse gnds die Hoeven. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven super octo iugeribus terre 

(dg: sitis) que fuerant quondam Willelmi de Broechoven sui avi sitis in 

loco dicto die Hoeven ad opus !opus Willelmi filii quondam Walteri Bac de 

Broechoven renunciavit promittens ratam servare et quod ipse ad requestum 

dicti Willelmi filii quondam Walteri Bac per..... #....... eius Willelmi 

filii quondam Walteri Bac# coram domino et curia a quibus dependent in 

feodum et ibidem ad opus dicti Willelmi filii quondam Walteri Bac 

renunciabit super toto jure sibi in hiis competente prout hoc dicto 

Willelmo filio quondam Walteri Bac ratum est et firmum. Testes (dg: d) 

Gerardus et Scilder datum quinta post judica. 

 

1178 mf11 F 03 f. 369v. 

 Sexta post judica: vrijdag 25-03-1390. 

 in cena Domini: witte donderdag 31-03-1390. 

 

BP 1178 f 369v 01 vr 25-03-1390. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Johannes zvw 

Johannes gnd Zebrechts soen een n-erfcijns8,9 van 13 oude Franse schilden of 

de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit huizen en erfgoederen in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen het stenen huis van wijlen hr Johannes, waarin 

de verkoper tegenwoordig woont, enerzijds en een gemeen straatje dat daar 

loopt van de Markt naar de Tolbrug anderzijds en uit erfgoed gnd Voshol, 

achter voornoemde huizen en erfgoederen gelegen, welke huizen, erfgoederen 

en erfgoed gnd Hoshol reiken van de Markt achterwaarts tot aan de gemene 

stroom, reeds belast met (1) 11 pond geld b-erfcijns en (2) een b-erfcijns 

van 4 oude schilden. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

hereditarie vendidit Johanni #filio quondam Johannis dicti# Zebrechts 

                         
8 Zie → BP 1182 p 667r 04 ma 19-12-1401, Johannes zvw Johannes Zebrechts soen maande 3 
achterstallige jaren van de cijns. 
9 Zie → BP 1186 f 258v 02 zo 20-10-1409, overdracht vruchtgebruik in de cijns. 
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soen hereditarium censum XIII aude scilde Francie seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: here) domibus et hereditatibus 

sitis in Busco ad forum inter domum lapideam dicti quondam domini 

Johannis (dg: nunc ad dic) et in qua dictus venditor ad presens moratur 

ex uno et inter communem viculum tendentem ibidem a dicto foro ad pontem 

dictum Tolbrugge ex alio atque ex hereditate dicta communiter Voshol sita 

retro dictas domos et hereditates et que domus hereditates et hereditas 

dicta Hoshol tendunt a dicto (dg: for) foro retrorsum usque ad communem 

aquam ibidem currentem promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: hereditario cen) XI libris monete 

hereditarii census et hereditario censu quatuor (dg: librarum) aude 

scilde exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et 

Scilder datum (dg: qu) sexta post judica. 

 

BP 1178 f 369v 02 vr 25-03-1390. 

Gheerlacus Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 03 vr 25-03-1390. 

Voornoemde Theodericus Rover verkoper verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 13 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

voornoemde goederen, op dezelfde wijze. 

 

Dictus Theodericus Rover venditor hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum XIII censum XIII aude scilde Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex premissis eodem modo per 

totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 04 vr 25-03-1390. 

Gheerlacus Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 05 ±.. 06-02-1629. 

Adam(?) Edens(?) man van Lijsbet ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... 

Anthonis van Heeswijck heeft bekent dat Thomas Willem in ....... ....... 

...... ....... schuldich ....... ....... ....... hem heeft gequeten ....... 

....... in libro ....... ....... ....... ....... XVIc twee in contractu den 

XXVII ?april anno XVIc twee ....... VI feb anno XVIc XXIX ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 369v 06 do 31-03-1390. 

Walterus van den Laer zvw Petrus van den Laer gaf uit aan Egidius van 

Heijst zvw Egidius van Heijst een hoeve in Enschot, met toebehoren, 

uitgezonderd de cijnzen die op de hoeve worden betaald; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de cijnzen, (210) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, aan Maria ndvw hr Egidius van de Waag, (3) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, aan Eustacius van Hedechusen in Den Bosch te 

leveren, en thans voor (4) een n-erfpacht van 5 mud 5 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op de hoeve te leveren. Voornoemde Egidius zal de 

gebouwen op de hoeve in de staat houden, zoals ze er nu bij staan. 

 

Walterus van den Laer (dg: quedam n) #filius quondam# Petri van den Laer 

quendam mansum ad se spectantem situm in parochia de Enscijt cum suis 

                         
10 Zie ← BP 1178 f 325r 09 di 09-11-1389, verkoop van erfpacht van ½ mud aan 

Maria ndvw hr Egidius van de Waag, die hieruit al een erfpacht van 1 mud 

had. 
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attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

huiusmodi mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam Petrum spectare 

consuevit exceptis tamen et sibi reservatis censibus supra dictum mansum 

de jure solvendis ut dicebat dedit Egidio de Heijst filio (dg: f) quondam 

Egidii de Heijst ab eodem hereditarie possidendum pro censibus exinde de 

jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum #mensure de Busco# siliginis Marie filie naturali quondam domini 

Egidii de Statera et (verbeterd uit: ex) hereditaria paccione unius 

modiorum siliginis mensure de Busco Eustacio de Hedechusen exinde 

solvendis dandis etc #et# in Buscoducis tadendis atque pro hereditaria 

paccione quinque modiorum et quinque sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictum 

mansum tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus Egidius edificia 

supra dictum mansum consistentia perpetue in tali (dg: disp) et tam bona 

disposicione observabit sicut huiusmodi edificia consistent pro presenti 

ut supra omnia promisit. Testes Scilder et Goess datum (dg: supra) in 

cena Domini. 

 

BP 1178 f 369v 07 do 31-03-1390. 

Johannes van den Brekelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Brekelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 08 do 31-03-1390. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Walterus 40 Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit dicto Waltero XL Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 09 do 31-03-1390. 

Henricus van den Eirde: alle erfgoederen, die voornoemde Henricus en wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van Hoesden onder Helvoirt hadden liggen, 

uitgezonderd de cijnzen, die {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus van den Eirde (dg: ?omne) omnes hereditates quas dictus Henricus 

et Elizabeth eius #quondam# uxor filia quondam Johannis de Hoesden 

habuerunt sitas infra parochiam de Helvoert exceptis censibus quos. 

 

BP 1178 f 369v 10 do 31-03-1390. 

Andreas zv Lambertus Zannen soen verkocht aan Johannes zv Johannes 

Stanssart, tbv hem en zijn vrouw Elisabeth, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit de helft in een 

hoeve, gnd die Palse Hoeve, in Erp, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge. De langstlevende krijgt geheel geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Andreas filius (dg: quondam) Lamberti Zannen soen hereditarie vendidit 

Johanni filio Johannis Stanssart ad opus (dg: opus) sui et ad opus 

Elisabeth sue uxoris (dg: f) vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Erpe solvendam anno quolibet ad eorum vitam et non ?ultra 

purificationis et in (dg: B) Erpe tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam manso dicto die Palsche Hoeve sito in 

parochia de Erpe ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta !unius et dimidii modiorum siliginis exinde prius 

solvenda et sufficientem facere et alter (dg: repromisit) diutius vivens 

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

 

BP 1178 f 369v 11 do 31-03-1390. 

Henricus van den Eirde verhuurde aan Willelmus van Gheffen alle 
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erfgoederen, die voornoemde Henricus en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

van Uden vogelaar onder Helvoirt hadden liggen, uitgezonderd de cijnzen, 

die zij in Helvoirt beuren, voor de duur van het leven van voornoemde 

Henricus, voor de cijnzen die eruit gaan. 

 

Henricus van den Eirde omnes hereditates quas dictus Henricus et 

Elizabeth eius uxor filia quondam Johannis de (dg: Hoesden) #Uden 

aucupis# infra parochiam de Helvoert habuerunt sitas exceptis censibus 

quos ipsi (dg: ....) in dicta parochia habent solvendos locavit Willelmo 

de Gheffen ab eodem ad vitam dicti Henrici possidendas pro (dg: om) 

censibus annuatim exinde de jure solvendis dandis etc promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: d..) ad vitam dicti 

Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 12 do 31-03-1390. 

Voornoemde Willelmus van Gheffen beloofde aan Johannes van Amersfort zvw 

Johannes van Amersfort een lijfpacht van 2 mud 6 zester rogge, Bossche 

maat, op het leven van Henricus van den Eirde, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle erfgoederen, die voornoemde Willelmus onder Helvoirt heeft 

liggen. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus de Gheffen promisit se daturum et soluturum Johanni de 

Amersfort filio quondam Johannis de Amersfort vitalem pensionem duorum 

modiorum et (dg: sextari) sex sextariorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam Henrici van den Eirde et non ultra purificationis ex 

omnibus hereditatibus quas dictus Willelmus infra parochiam de Helvoert 

habet sitas et cum Henricus mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 13 do 31-03-1390. 

De broers Johannes en Martinus, kvw Arnoldus gnd Brekelman, droegen over 

aan hun broers Arnoldus en Henricus, kvw voornoemde Arnoldus Brekelman, 1/3 

deel in alle goederen die aan hun zuster Aleijdis gekomen waren na 

overlijden van hun voornoemde vader Arnoldus Brekelman, gelegen ter plaatse 

gnd Udenhout, welke goederen voornoemde Johannes, Martinus, Arnoldus en 

Henricus en hun broers Petrus en Walterus eertijds van voornoemde Aleijdis 

verworven hadden. 

 

Johannes et Martinus fratres liberi quondam Arnoldi dicti Brekelman unam 

terciam partem ad (dg: se) ipsos spectantem in omnibus bonis que Aleijdi 

eorum sorori de morte dicti quondam Arnoldi Brekelman sui patris 

successione advolutis quocumque locorum in loco dicto Udenhout sitis et 

que bona dicti Johannes Martinus fratres Arnoldus Henricus Petrus et 

Walterus eius fratres erga dictam Aleijdem prius acquisiverant ut 

dicebant supportaverunt dictis Arnoldo et Henrico suis fratribus liberis 

dicti quondam Arnoldi Brekelman promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorundem deponere. Testes Gerardus et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 369v 14 do 31-03-1390. 

Hubertus zvw Hubertus gnd Mersman van Lijeshout verkocht aan Laurencius zvw 

Reijnerus van Lijt 3 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, naast de 

plaats gnd Griensven, tussen eerstgenoemde Hubertus enerzijds en Johannes 

van den Scoet anderzijds, met een eind strekkend aan Boudewinus Claes soen 

en met het andere eind aan de gemene weg. 

 

Hubertus filius quondam Huberti (dg: quondam de) dicti Mersman de 

Lijeshout tria iugera terre sita infra libertatem oppidi de Busco (dg: 

ad) iuxta locum de Griensvenne inter hereditatem primodicti Huberti ex 

uno et inter hereditatem (dg: He) Johannis van den Scoet ex alio 

tendentia cum uno fine ad hereditatem Boudewini Claes soen et cum reliquo 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

44 

fine ad communem plateam (dg: ut d) prout ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Laurencio filio quondam Reijneri de Lijt promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) testes W et 

Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 15 do 31-03-1390. 

Henricus van den Doren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Doren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 369v 16 do 31-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 77 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori septuaginta septem Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf11 F 04 f. 370. 

 in cena Domini: witte donderdag 31-03-1390. 

 

BP 1178 f 370r 01 do 31-03-1390. 

Johannes Vrieze van Buekelleer, zijn kinderen Gerardus, Egidius en 

Ancelmus, en Johannes zv Denkinus Fijen soen droegen over aan Henricus van 

Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer een kamp gnd die Weiekamp, in 

Veghel, naast de plaats gnd Tuijfteze, tussen de gemeint van Veghel 

enerzijds en de plaats gnd Tuijfteze anderzijds, aan voornoemde Johannes 

Vrieze en Johannes zvw Denkinus Fijen soen in cijns uitgegeven door 

voornoemde Henricus van Merlaer, belast met 16 pond in de brief vermeld. 

 

Johannes Vrieze de Buekelleer Gerardus Egidius et Ancelmus eius liberi et 

Johannes filius Denkini Fijen soen quendam campum dictum die Weijecamp 

situm in parochia de Vechel iuxta locum dictum Tuijfteze inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Vechel ex uno et inter (dg: lo) dictum locum 

dictum Tuijfteze vocatum ex alio et (dg: qui campus fuerat .... Rodolphi 

Gh Glorien datum) ad censum dictis Johanni Vrieze et Johanni filio 

quondam Denkini Fijen soen (dg: prout in litteris su) ab Henrico de 

Merlaer seniore filio Rodolphi de Merlaer prout in litteris 

supportaverunt dicto Henrico de Merlaer cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepto (dg: censu 
?here) sedecim librarum in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 02 do 31-03-1390. 

Gerardus die Ruver beloofde aan Otto Bruijstens 40 mud 1 zester haver, 

Bossche maat, de beste haver die in Den Bosch op de markt verkocht wordt 

minus 1 plak, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te leveren. 

 

Gerardus #die# Ruver promisit Ottoni Bruijstens XL modios et unum 

sextarium avenen mensure de Busco scilicet de (dg: una) meliori avena 

(dg: minus) que venditur in Busco #in foro# tempore solucionis minus una 

placka ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

Scilder et Goess datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 370r 03 do 31-03-1390. 

Johannes zv Gerardus gnd Roefs soen verkocht aan Henricus van den Borne ½ 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd op Geen Rullen, tussen Ghiselbertus 

Proefts soen van Empel enerzijds en Godefridus zv Henricus gnd Jonghe 

Heijne anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat. 

 

Johannes filius (dg: qu) Gerardi dicti Roefs soen dimidium iuger terre 

situm in parochia de Empel in loco dicto op Gheen Rullen inter 
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hereditatem Ghiselberti (dg: Ro) Proefts soen de Empel ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii Henrici dicti Jonghe Heijne ex alio tendens 

cum uno fine ad aqueductum ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit 

Henrico van den Borne promittens warandiam (dg: et ob deponere) tamquam 

de hereditate ab omnibus aggere et (dg: ag) censu libera et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 04 do 31-03-1390. 

Willelmus van Emmechoven, Johannes zv Wolphardus van Ghijessen en 

Theodericus van den Broec beloofden aan Rolandus Turollo etc 36 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 30+31+24=85 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Willelmus de Emmechoven Johannes filius Wolphardi de Ghijessen et 

Theodericus (dg: P) van den (dg: Broec pro) Broec promiserunt Rolando 

Turoll[o] etc XXXVI aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 05 do 31-03-1390. 

Willelmus beloofde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Willelmus promisit Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 06 do 31-03-1390. 

Engbertus molenaar van Zonne beloofde aan Johannes van Erpe 48 Gelderse 

gulden (dg: 31 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, niet van Oijen of 

Ghempen) of de waarde in goud met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) 

te betalen. 

 

Engbertus multor de Zonne promisit Johanni de Erpe (dg: LX) #XLVIII# 

Gelre gulden seu (dg: pro quolibet eorundem gulden XXXI communes placken 

que non sunt monete Oijensis nec Ghempensis) #valorem in auro# ad Jacobi 

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

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 07 do 31-03-1390. 

Johannes van den Borne verkocht aan Gerongius zv Willelmus Cepper een 

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

een huis en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd des 

Groten Hoeve, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind strekkend aan 

Emondus van Rode, reeds belast met de grondcijns. Is de kok op Porta Celi. 

 

Johannes van den Borne hereditarie vendidit (dg: Gerardo) Gerongio (dg: 

W) filio (dg: quo) Willelmi Cepper hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie omnium sanctorum ex (dg: he) domo et orto 

sitis infra libertatem oppidi de Busco (dg: ad locum) iuxta locum dictum 

des Groten Hoeve inter communitatem ex utroque latere coadiacentem 

tendentibus cum uno [fine] ad (dg: co) hereditatem Emondi de Rode ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem (dg: de) deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Gerardus et Goes datum supra. Est cocus supra Portam Celi. 

 

BP 1178 f 370r 08 do 31-03-1390. 

Willelmus Ceppers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Ceppers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 09 do 31-03-1390. 

Johannes van den Borne beloofde aan Johannes zvw Johannes Vrancken soen 18½ 

lichte schild, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 
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aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Johannes van den Borne promisit Johanni filio quondam Johannis Vrancken 

soen (dg: XX) XVIII et dimidium lichten scild scilicet (dg: XX) XII 

communes placken pro quolibet scilt computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 10 do 31-03-1390. 

Ludovicus zv Johannes gnd Reijners soen en Arnoldus zvw Ludovicus die Groet 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Johannes die Groet zv 

Willelmus van Loen buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest 

van zijn voornoemde vader Willelmus van Loen gedurende de 6 weken 3 dagen 

en langer. 

 

Solvit. 

Nos Gerardus et Goeswinus scabini notum facimus quod constituti coram 

nobis Ludovicus filius Johannis dicti Reijners soen et (dg: Ludov) 

Arnoldus filius #quondam# Ludovici die Groet (dg: et Johannes de) 

deposuerunt ad requisitionem judicis etc quod Johannes die Groet filius 

Willelmi de Loen fuit extra domum convictum et expensas dicti Willelmi de 

Loen sui patris per spacium sex septimanarum et III dierum et amplius 

proxime preteritorum. Datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 11 do 31-03-1390. 

Johannes van den Audenhuze en Johannes van Loe beloofden aan Rolandus 

Turello etc 18 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 

30+31+24=85 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes van den Audenhuze et Johannes de Loe promiserunt Rolando Turello 

etc XVIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: II) II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 12 do 31-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit primus servabit (dg: al) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 13 do 31-03-1390. 

Leonius van Erpe en Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus beloofden aan 

Johannes van Malsen 30 Hollandse gulden of de waarde en 3 Hollandse plakken 

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

 

Leonius de Erpe et Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi 

promiserunt Johanni de Malsen XXX Hollant gulden seu valorem et III 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 14 do 31-03-1390. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370r 15 do 31-03-1390. 

Voornoemde Leonius beloofde vervolgens voornoemd geld binnen de gestelde 

termijn te betalen, op straffe van 10 Hollandse gulden aan de hertogin. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitus dictus 

Leonius promisit super omnia dictam pecuniam persolvere dicto termino sub 

pena X Hollant gulden danda domine ducisse. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 370r 16 do 31-03-1390. 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode met den Brode verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus Bastart van Bucstel een n-erfcijns van 100 oude schilden, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een stuk land gnd die Hege, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, (2) een stuk beemd gnd die Banden Rijt, in 

Oirschot, tussen Henricus van Melcrode enerzijds en de gemene weg 

anderzijds. De brief overhandigen aan verkoper. 

 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode met den Brode hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Willelmi Bastart de Bucstel hereditarium 

censum centum aude scilde solvendum Martini ex pecia terre (dg: sit) 

dicta die Heghe sita in parochia de Oerscot in loco dicto (dg: Be) Best 

atque ex pecia (dg: terre sita in dicta) #prati# dicta (dg: den) #die# 

Banden Rijt sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici de Melcrode 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio promittens 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto venditori. 

 

1178 mf11 F 05 f. 370v. 

 in cena Domini: witte donderdag 31-03-1390. 

 Sexta post palmarum: goede vrijdag 01-04-1390. 

 Secunda post misericordiam: maandag 18-04-1390. 

 anno nonagesimo mensis aprilis die prima: goede vrijdag 01-04-1390. 

 

BP 1178 f 370v 01 do 31-03-1390. 

Johannes Ghisellen soen verkocht aan Lambertus Arts soen van Vlimen een 

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

leveren, gaande uit een kamp in Oss, ter plaatse gnd op Schadewijk, tussen 

Zeelkinus zvw Johannes gnd Kabel enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met 1 zester gerst. 

 

Johannes Ghisellen soen hereditarie vendidit Lamberto Arts soen #de 

Vlimen# hereditariam (dg: censum du) paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam campo terre sito in parochia de Os ad locum dictum op 

Scadewijc inter hereditatem (dg: M) Zeelkini filii quondam Johannis dicti 

Kabel ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno sextario ordei 

exinde solvendo et (dg: fac) promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes (dg: Will) Gerardus et Willelmus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 370v 02 do 31-03-1390. 

Egidius zvw Godefridus gnd Gielijs soen verkocht aan Godescalcus Elijaes 

soen snijder 1/3 deel in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus van Bladel enerzijds en erfgoed van Truda 

Wanbiers anderzijds. 

 

Egidius filius quondam Godefridi dicti Gielijs soen terciam (dg: terre) 

partem ad se spectantem in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Arnoldi de Bladel ex uno et inter 

hereditatem Trude Wanbiers ex alio vendidit Godescalco Elijaes #soen# 

sartori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 03 do 31-03-1390. 

Henricus Bloemmart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bloemmart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 04 do 31-03-1390. 

Ghibo die Ridder van Crumvoert verkocht aan Nijcholaus gnd Coel zvw 
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Arnoldus Cnoden soen van Vucht een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, 

in Helvoirt, tussen Johannes Zelen soen van Crumvoert enerzijds en Egidius 

Gheldens soen anderzijds. 

 

Ghibo die Ridder de Crumvoert hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel 

filio quondam Arnoldi Cnoden #soen# de Vucht hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginsi mensure de Busco solvendam heredtarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre 

#siliginee# sitis in parochia de Helvoert inter hereditatem Johannis 

Zelen soen de Crumvoert ex uno et inter hereditatem Egidii Gheldens soen 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 05 do 31-03-1390. 

Willelmus die Meester zv Willelmus gnd Meester en zijn oom Johannes die 

Meester beloofden aan Gerardus van der Merendonc 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Lambertus aanstaande (za 17-09-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus die (dg: Mester) Meester filius (dg: quondam Johannis) 

#Willelmi# dicti Meester et Johannes die Meester eius avunculus 

promiserunt Gerardo van der Merendonc quatuor modios siliginis mensure de 

Busco ad Lamberti proxime futurum persolvendos (dg: testes datum supra) 

et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 06 do 31-03-1390. 

Henricus zvw Henricus van der Hagen gaf11 uit aan Wessellinus zvw Henricus 

Vrederics soen (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na erfdeling 

na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Evershoet, ter plaatse gnd die Hage, (2) alle cijnzen en 

pachten, die voornoemde Henricus beurde, gaande uit erfgoederen, ter 

plaatse gnd die Hage; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan 

en thans voor een n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Henricus filius quondam Henrici van der Hagen omnes hereditates sibi de 

morte quondam Henrici sui patris predicti successione advolutas sitas in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Evershoet ad locum dictum die 

Hage prout ibidem sunt site et sibi mediante divisione (dg: h) prius 

habita (dg: int) erga suos heredes cesserunt in partem ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditariam paccionem) atque omhnes census et pacciones quas et 

quos ipse Henricus solvendos habet ex hereditatibus sitis in dicto loco 

die Hage vocato ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Wessellino 

filio quondam Henrici Vrederics soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus annuatim ex premissis solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione XX lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et supra dictas hereditates ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 07 do 31-03-1390. 

Lambertus van Gherwen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Gherwen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 08 vr 01-04-1390. 

Walterus van Hijntam verkocht aan Andreas van Oudrigen een b-erfcijns van 

40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een tuin, gelegen 

                         
11 Zie → BP 1180 p 095r 06 do 08-01-1394, overdracht van deze erfgoederen, 

cijnzen en pachten. 
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buiten die Baseldonkse Poort, tussen het water enerzijds en erfgoed van Yda 

van den Hoevel en kvw Johannes van Heze anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Gerardus gnd Bauderics. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis beati Johannis ex quodam orto 

sito extra portam dictam communiter die Baseldonchche Port inter aquam 

ibidem ex uno et inter hereditatem Yde van den Hoevel et liberorum 

quondam Johannis de Heze ex alio venditum sibi a Gerardo dicto Bauderics 

prout in litteris vendidit Andree de (dg: Aude) Oudrigen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Penu et Goesw datum sexta post palmarum. 

 

BP 1178 f 370v 09 ma 18-04-1390. 

Adam van Mierd maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes zvw Henricus Meester zvw Henricus Meester. 

 

Adam de Mierd omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas 

per Johannem filium quondam Henrici Meester filii quondam Henrici Meester 

cum suis bonis calumpniavit. Testes Penu et Gestel datum secunda post 

miam. 

 

BP 1178 f 370v 10 ma 18-04-1390. 

Adam van Mierd maakte bezwaar tegen het bezit dat Johannes Koijt, Everardus 

Rover van Mordrecht en zijn vrouw Agnes hebben van een stukje land, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, naast de weg die loopt naast de akker, 

gnd Schilders Akker. 

 

Adam de Mierd possessionem quam (dg: posside) Johannes Koijt et Everardus 

Rover de Mordrecht et Agnes eius uxor #possident# !particulam terre sitam 

in parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc iuxta (dg: here) viam 

tendentem ibidem iuxta agrum dictum Scilders Acker calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 370v 11 vr 01-04-1390. 

Aetsardus nzv hr Ghisbertus Koc propositus van Utrecht en zijn vrouw 

Katherina wv Ghiselbertus Roetsmont beloofden aan Mechtildis wv Godescalcus 

Roesmont, Rodolphus en Henricus, kvw Godescalcus Roesmont, Danijel 

Roesmont, Lambertus Arts soen, Johannes gnd Pape, Jacobus van Nuijs en 

Cristina dvw Rodolphus Roesmont de delingen van waarde te houden, gedaan 

door voornoemde Artsardus als ev voornoemde Katherina enerzijds en wijlen 

voornoemde Goetscalcus Roesmont en zijn medeërfgenamen anderzijds, van de 

goederen die wijlen voornoemde Ghisbertus Roesmont heeft nagelaten. Dit 

voorzover die deling voornoemde Rodolphus, Henricus en Mechtildis betreft. 

Verder beloofden voornoemde Aetsardus en Katherina nimmer voornoemde broers 

Rodolphus en Henricus, Danijel, Lambertus, Johannes, Jacobus en Cristina 

aan te spreken wegens andere goederen, die wijlen voornoemde Ghisbertus 

Roesmont nagelaten heeft, noch wegens goederen die aan voornoemde wijlen 

Godescalcus Roesmont en zijn medeërfgenamen ten deel zijn gevallen. 

 

Aetsardus filius naturalis (dg: f) domini Ghisberti Koc propositi 

Traiectensis Inferioris maritus legitimus ut asserebat (dg: Kather) 

Katherine sue uxoris relicte quondam Ghiselberti Roetsmont et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Danijeli Roesmont) #Mechtildi relicte quondam Godescalci Roesmont# 

Rodolpho Henrico liberis quondam Godescalci Roesmont Danijeli Roesmont 

Lamberto (dg: Loe) Arts soen Johanni dicto Pape et Jacobo de Nuijs 

Cristine filie quondam (dg: Roesmont) Rodolphi Roesmont quod ipsi 

Aetsardus et Katherina omnes divisiones pridem factas (dg: d) per dictum 

Aetsardum tamquam maritum dicte Katherine ex una parte et inter dictum 

quondam Goetscalcum Roesmont et suos in hoc coheredes ex altera parte de 
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bonis que dictus quondam Ghisbertus Roesmont in sua (dg: p) morte post se 

relinquet! in omnibus et per omnia prout huiusmodi divisiones facte sunt 

inter dictas partes ut dicebant ratas et firmas perpetue sine 

contradictione observabunt prout et in quantum huiusmodi divisiones 

concernent et tangent dictos (dg: personas) Rodolphum Henricum et 

Mechtildem promiserunt dicti Aetsardus et Katherina cum eodem tamquam cum 

tutore #indivisi super omnia# quod ipsi dictos Rodolphum Henricum fatres 

Danijelem Lambertum Johannem et Jacobum et Cristinam nunquam impetent nec 

vexabunt nec in judicio spirituali nec in judicio seculari nec alias 

quovis modo occacione quorumcumque aliorum bonorum que dictus quondam 

Ghisbertus Roesmont in sua morte post se relinquet! nec #eciam# occacione 

quorumcumque bonorum (dg: predic) que dictis quondam Godescalco Roesmont 

et suis in hoc coheredibus mediante dictis divisionibus cesserunt in 

partem (dg: in qu). 

 

BP 1178 f 370v 12 vr 01-04-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Godescalcus Roesmont, voornoemde broers Rodolphus 

en Henricus, kvw Godescalcus Roesmont, Danijel Roesmont, Lambertus Arts 

soen ev Aleijdis, Johannes Pape ev Hadewigis, Jacobus Nuijs ev Elizabeth, 

dvw Rodolphus Roesmont, en Cristina dv voornoemde Rodolphus Roesmont 

beloofden hetzelfde aan voornoemde Artsardus en diens vrouw Katherina. 

 

Dicti Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont cum tutore et dicti 

Rodolphus Henricus fratres liberi quondam (dg: Ghisberti) Godescalci 

Roesmont Danijel Roesmont Lambertus Arts soen maritus et tutor Aleijdis 

sue uxoris Johannes Pape maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

Jacobus Nuijs maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum 

quondam Rodolphi Roesmont Cristina filia eiusdem quondam Rodolphi 

Roesmont cum tutore et 

promiserunt indivisi super omnia dictis Artsardo et Katherine sue uxori 

(dg: tot) eodem modo per totum. Testes Penu et Goess datum sexta post 

palmares. 

 

BP 1178 f 370v 13 vr 01-04-1390. 

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

voornoemde schepenen, Willelmus Coptiten, Ywijn Stierken, Johannes zv 

Truda, Amelius Specier en Sijmon van Mijrabello. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis predictis Willelmo 

Coptiten Ywijn Stierken Johanne filio Trude Amelio Specier Sijmone de 

Mijrabello actum in camera anno nonagesimo mensis aprilis die prima. 

 

BP 1178 f 370v 14 vr 01-04-1390. 

Voornoemde Aetsardus, Katherina, Mechtildis etc, allemaal behalve Danijel, 

droegen over aan Sijmon van Mijrabellum en Danijel Roesmont hun deel in 

alle credieten, die aan wijlen Ghisbertus Roesmont verschuldigd waren ten 

tijde van zijn overlijden, voorzover die heden nog niet zijn betaald. 

 

Dicti Aetsardus Katherina Mechtildis etc omnes #praeter Danijelem# totam 

partem et omne jus eis competentes in omnibus creditis que debebantur 

Ghisberto quondam Roesmont tempore sui obitus a personis quibuscumque 

quacumque occacione in quantum huiusmodi credita ad presens non sunt 

soluta ut dicebant supportaverunt Sijmoni de Mijrabello et Danijeli 

Roesmont. Testes datum supra. 

 

1178 mf11 F 06 f. 371. 

 Sexta post palmarum: goede vrijdag 01-04-1390. 

 Secunda post pasca: maandag 04-04-1390. 

 Tercia post pasca: dinsdag 05-04-1390. 
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 Quarta post pascha: woensdag 06-04-1390. 

 

BP 1178 f 371r 01 vr 01-04-1390. 

Johannes gnd Zanders ev Aleijdis dvw Arnoldus Avemari verkocht aan 

Elizabeth wv Marcelius Sticker een b-erfcijns van 30 schelling geld, die 

Nijcholaus Broeder smid grootvader van voornoemde Aleijdis beurde, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en 

erf, in de Kolperstraat, naast een erfgoed van wijlen Fredericus svz 

Arnoldus gnd Groot, aan de kant richting de Markt, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes dictus Zanders maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Arnoldi Avemari hereditarium censum triginta 

solidorum monete quem Nijcholaus Broeder faber avus olim dicte Aleijdis 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo 

et area sita in vico dicto Colperstrate contigue iuxta aream quondam 

Frederici generi Arnoldi dicti Magni in latere versus forum et quem nunc 

ad se spectare dicebat vendidit Elizabeth relicte Marcelii Sticker 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui et heredum dicti 

quondam Nijcholai Broeder deponere. Testes Penu et Steenwech datum sexta 

post palmarum. 

 

BP 1178 f 371r 02 ma 04-04-1390. 

Johannes van Eijcke zvw Henricus gnd Heijn Hennens soen van Eijcke verkocht 

aan Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijc van Rijsbergen ¼ deel van 

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

tussen erfgoed van Gerardus gnd Kepken enerzijds en erfgoed van Marcelius 

Vilt anderzijds, te weten het ¼ deel richting voornoemde Marcelius Vilt, 

welk ¼ deel voornoemde Johannes gekocht had van Lambertus zvw Henricus gnd 

Godevarts. 

 

Johannes de Eijcke filius quondam Henrici dicti Heijn Hennens soen de 

Eijcke (dg: ...) quartam partem domus aree et orti (dg: quondam Hen) 

sitorum in Busco ad dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi dicti 

Kepken ex uno et inter hereditatem Marcelii Vilt ex alio scilice illam 

quartam partem que sita est versus hereditatem dicti Marcelii Vilt (dg: 

ed) quam quartam partem dictus Johannes erga Lambertum filium quondam 

Henrici dicti Godevarts soen (dg: d) acquisiverat emendo prout in 

litteris vendidit Johanni de Breda filio quondam Johannis van den Dijc de 

Rijsbergen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Vladeracken datum 

secunda post pasca. 

 

BP 1178 f 371r 03 di 05-04-1390. 

Nijcholaus zvw Tielmannus van den Berge beloofde aan Arnoldus Ysebout, 

gedurende 5 jaar, elk jaar met Sint-Jacobus, 4 Hollandse gulden of de 

waarde te betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam Tielmanni van den Berge promisit super omnia se 

daturum et soluturum Arnoldo Ysebout ad spacium (dg: quatuor an) quinque 

annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum (dg: quatuor) #quinque# 

annorum quatuor #Hollant# gulden (dg: . J) seu valorem Jacobi et primo 

termino Jacobi proxime futuro. Testes (dg: G) Scilder et Jorden datum 

tercia post pasca. 

 

BP 1178 f 371r 04 di 05-04-1390. 

Lambertus, Margareta en Katherina, kvw Henricus Godevarts soen, en Arnoldus 

Nolleken Geroncs ev Bela dvw voornoemde Henricus droegen over aan Johannes 

zvw Arnoldus Palken soen (1) een b-erfcijns van 3 schelling gemeen 

ppaijment, die Petrus Tijmmerman betaalde aan wijlen voornoemde Henricus, 

gaande uit een stuk land, in Nistelrode, (2) een b-erfcijns van 3 
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schelling, geld waarin de cijns van de heer van Herpen wordt betaald, die 

Ghibekinus die Ridder betaalde aan wijlen voornoemde Henricus, gaande uit 

een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zeland, (3) een b-erfcijns van 16 

penning, geld waarin de cijns van de heer van Herpen wordt betaald, die 

Aleijdis wv Walterus van Lanc Heze betaalde aan wijlen voornoemde Henricus, 

(4) een b-erfcijns van 12 penning, geld waarin de cijns van de heer van 

Herpen wordt betaald, die Hilla wv Lambertus Kathelinen soen betaalde aan 

voornoemde wijlen Henricus, gaande uit een streep land, ter plaatse gnd 

Zeland, (5) een b-erfcijns van 9 penning, geld waarin de cijns van de heer 

van Herpen wordt betaald, die Henricus zvw Johannes Liben soen betaalde aan 

wijlen voornoemde Henricus Godevarts soen, gaande uit een stuk land, in 

Uden, ter plaatse gnd in den Acht, (6) een b-erfcijns van 8 penning, geld 

waarin de cijns van de heer van Herpen wordt betaald, die Hermannus van der 

Hoeven de oudere betaalde aan eerstgenoemde wijlen Henricus, gaande uit een 

stuk land, in Uden, (7) een b-erfcijns van 3 penning (dg: laatstgenoemd 

geld) gemeen paijment, die wijlen Petrus Truden soen betaalde aan 

eerstgenoemde Henricus, gaande uit een stuk land, in Nistelrode. De brief 

overhandigen aan voornoemde Nolleken. 

 

Lambertus Margareta et Katherina liberi quondam Henrici Godevarts soen 

cum tutore et Arnoldus Nolleken Geroncs maritus et tutor legitimus (dg: 

..) Bele sue xuoris filie dicti quondam Henrici hereditarium censum trium 

solidorum communis pagamenti quem Petrus Tijmmerman (dg: eis solvere) 

dicto quondam Henrico solvere consuevit ex pecia terre sita in parochia 

de (dg: .) Nijsterle item hereditarium censum trium solidorum (dg: q) 

talis monete in #qua# census domini de Herpen annuatim est de jure 

solvendus quem Ghibekinus die Ridder (dg: s) dicto quondam Henrico 

solvere consuevit annuatim ex pecia terre sita in parochia de Uden in 

(verbeterd uit: ?iux) loco dicto Zelant item hereditarium censum (dg: 

uni) XVI denariorum talis monete in qua census domini de Herpen annuatim 

de jure est solvendus quem Aleijdis relicta quondam Walteri de Lanc Heze 

dicto quondam Henrico solvere consuevit annuatim item hereditarium censum 

(dg: novem #X) XII# denariorum jamdicte monete quem Hilla relicta quondam 

Lamberti Kathelinen soen dicto quondam Henrico solvere consuevit annuatim 

ex (dg: pe) strepa terre sita in loco dicto Zelant vocato item 

hereditarium censum novem denariorum iamdicte monete quem Henricus filius 

quondam Johannis Liben soen dicto quondam Henrico (dg: so) Godevarts soen 

solvere consuevit annuatim ex pecia terre sita in parochia de Uden in 

loco dicto in den Acht item hereditarium censum octo denariorum iamdicte 

monete quem Hermannus van der Hoeven senior primodicto quondam (dg: Ja) 

Henrico solvere consuevit hereditarie ex pecia terre sita in parochia de 

Uden item hereditarium censum trium denariorum (dg: iamdicte monete) 

#communis pagamenti# quem Petrus quondam (dg: Truden) Truden soen 

primodicto Henrico solvere consuevit #annuatim# ex pecia terre sita in 

parochia de Nijsterle ut dicebant supportaverunt Johanni filio quondam 

Arnoldi Palken soen promittentes cum tutore (dg: v) ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Nolleken. 

 

BP 1178 f 371r 05 di 05-04-1390. 

Johannes zvw Arnoldus Palken soen beloofde aan Arnoldus Nolleken Geronc, 

tbv hem en andere erfg vw Henricus Godevarts soen, dat hij voortaan zal 

betalen een b-erfcijns van 1 oude groot, die wijlen voornoemde Henricus 

betaalde aan de hertog, gaande uit een erfgoed, in Nistelrode. De brief 

overhandigen aan voornoemde Nolleken. 

 

Johannes filius quondam (dg: J) Arnoldi (dg: Pull) Palken soen promisit 

super omnia Arnoldo Nolleken Geronc ad opus sui et ad opus aliorum 

heredum quondam Henrici Godevarts soen quod ipse (dg: h) hereditarium 

censum unius grossi antiqui quem dictus quondam Henricus domino nostro 

duci annuatim solvere consuevit ex (dg: pecia terre) hereditate sita in 
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parochia de Nijsterle ut dicebat singulis annis et perpetue #solvit# sic 

quod heredibus dicti quondam Henrici et supra hereditates eiusdem dampna 

exinde non eveniant. Testes datum supra. Traditur dicto Nolleken. 

 

BP 1178 f 371r 06 di 05-04-1390. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes van Herzel, verkochten aan de 

broers Johannes en Fanco, kvw Johannes Conderman, tbv hen en hun broer 

Henricus zvw voornoemde Johannes Conderman, een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne, ter plaatse gnd Loen voortaan te 

leveren, gaande uit (1) erfgoederen, die aan Elizabeth wv Henricus Scoemans 

dv Johannes van Loen gekomen waren na overlijden van wijlen haar voornoemde 

vader Johannes van Loen, (2) een beemd, in Deurne, ter plaatse gnd die 

Boese?, (3) een beemd, in Asten, ter plaatse gnd in die Mast Coije?, welke 

pacht wijlen voornoemde Johannes van Herzel gekocht had van voornoemde 

Elizabeth, haar dochter Heijlwigis en Willelmus, Henricus en Gerardus, kv 

voornoemde Elizabeth, en welke pacht nu aan hen behoort. Katherina wv 

voornoemde Johannes van Herzel en Katherina dvw voornoemde Johannes van 

Herzel zullen nimmer rechten op deze pacht doen gelden. Hermannus zvw 

Henricus gnd Scoeman deed afstand en beloofde de verkoop te eerbiedigen, 

eerder gedaan door zijn voornoemde moeder? Elizabeth en haar kinderen. 

 

Solvit. 

Johannes #et# Henricus (dg: et Katherina) fratres liberi quondam Johannis 

de Herzel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in parochia #de Doerne in 

loco dicto (dg: Doerne Rijt deinceps tradendam) Loen nunc tradendam 

deinceps# ex hereditatibus que Elizabeth (dg: filie quondam) relicte 

quondam Henrici Scoemans filie (dg: quond) Johannis de Loen de morte 

dicti quondam Johannis de Loen sui patris successione fuerant advolute 

item ex (dg: pecia) quodam prato sito in parochia de Doerne in loco dicto 

die Boese? item ex (dg: pecia) prato sito in parochia de Asten in loco 

dicto in die Mast Coije? quam paccionem dictus quondam Johannes de Herzel 

erga dictam Elizabeth et Heijlwigem eius (dg: sororem) filiam et 

Willelmum Henricum et Gerardum liberos (dg: eius) dicte (dg: L) Elizabeth 

(dg: .) emendo acquisiverat ut dicebant #et quem nunc ad se spectare 

dicebant# vendiderunt Johanni et Fanconi fratribus liberis quondam 

Johannis Conderman ad (dg: .......) opus eorum et ad opus Henrici eorum 

fratris filii dicti quondam Johannis Conderman promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum et ?successorum dicti quondam Johannis de Herzel 

deponere et quod ipsi Katherinam relictam dicti quondam Johannis de 

Herzel et Katherinam filiam eiusdem quondam Johannis de Herzel perpetue 

tales hebebunt quod nunquam presument se jus in dicta paccione habere. 

Quo facto Hermannus filius quondam Henrici dicti Scoeman super dicta 

paccione et jure ad opus dictorum Johannis Franconis et Henrici liberorum 

quondam Johannis Conderman renunciavit promittens ratam servare et quod 

ipse vendicionem prius factam per dictam Elizabeth eius !fratrem et per 

dictos liberos eiusdem (dg: Li) Elizabeth perp[etue] ratam tenebit. 

Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 371r 07 wo 06-04-1390. 

Johannes van Orthen zv Theodericus droeg over aan Jacobus van den Hoevel 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Henricus van Merlaer enerzijds en erfgoed van Albertus van 

Merlaer anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Everardus van 

Hijntam. 

 

Johannes de Orthen filius Theoderici hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

domo (dg: et area) #et orto# sita in Busco ad finem [vici] Hijnthamensis 
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inter hereditatem Henrici de Merlaer ex uno et inter hereditatem Alberti 

de Merlaer ex alio venditum sibi ab Everardo de Hijntam prout in litteris 

supportavit Jacobo van den Hoevel cum litteris et jure et arrestadiis 

sibi deficientibus promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Scilder datum quarta post pascha. 

 

1178 mf11 F 07 f. 371v. 

 Quarta post pascha: woensdag 06-04-1390. 

 

BP 1178 f 371v 01 wo 06-04-1390. 

Katherina wv Willelmus van Hersel en haar kinderen hr Willelmus priester, 

Danijel en Johannes verkochten aan Johannes Moerken van Helmont een huis en 

tuin, in Helmond, tussen Willelmus van Gherwen enerzijds en erfgoed van 

Henricus Stocke en een tuin, behorend aan voornoemde Katherina en haar 

kinderen, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts, 

lijnrecht, naast voornoemde erfgoed van Henricus Stocke en naast voornoemde 

tuin, tot aan het water gnd die Aa, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Katherina relicta quondam Willelmi de (dg: Herz) Hersel cum tutore 

dominus Willelmus presbiter Danijel et Johannes eius liberi domum et 

ortum sitos in Helmont (dg: inter hereditatem Henrici Stop Stocke #et 

ortum# ex uno et inter) #inter# hereditatem Willelmi de Gherwen (dg: 

tendentes a communi platea) ex uno et inter hereditatem Henrici Stocke et 

quendam vicum ad dictos Katherinam et eius liberos spectantem ex alio 

tendentes a communi platea retrorsum linealiter (dg: x) iuxta dictam 

hereditatem dicti Henrici Stocke et iuxta dictum ortum usque ad aquam 

dictam die Aa ut dicebant vendiderunt Johanni Moerken de Helmont 

promittentes cum tutore warandiam excepto censu domini fundi exinde de 

jure solvendo. Testes Penu et Willelmus Scilder datum quarta post pascha. 

 

BP 1178 f 371v 02 wo 06-04-1390. 

Voornoemde Johannes Moerken beloofde aan Johannes, zv voornoemde Katherina 

en wijlen Willelmus, een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit (1) voornoemd huis en tuin. Ter 

meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, die Godefridus Gheldolf levert aan eerstgenoemde 

Johannes, gaande uit (2a) een akker, gnd dat Haecstuc, in Asten, (2b) een 

huis en tuin, in Asten, ter plaatse gnd Creijenstert, (2c) een eusel, in 

Asten, achter de plaats gnd Kievits Vlaesch, (3) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, die Heijnkinus Heijlen soen levert aan 

eerstgenoemde Johannes, gaande uit (3a) 4 lopen roggeland, in Asten, ter 

plaatse gnd op Brasel, (3b) 1 zesterzaad roggeland, in Asten, naast de 

akker gnd die Wijakker, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Henricus 

gnd Ghibe levert aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit (4a) 1 zesterzaad 

land, in Asten, ter plaatse gnd op Brasel, (4b) 1 zesterzaad land, gnd die 

Hoenre Brake, in Asten, naast Arnoldus Stamlart van de Kelder. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Moerken promisit se daturum et soluturum (dg: dicte 

Katherine ad eius vitam et post eiusdem decessum) Johanni filio eiusdem 

Katherine #et quondam Willelmi# hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Helmont (dg: so) hereditarie purificationis et in 

(dg: Busco) Helmont tradendam ex domo (dg: area) et orto predictis et ad 

maiorem securitatem !hereditariam paccionem unius modii siliginis mnsure 

de Helmont (dg: quem dictus Johannes solve) quem Godefridus (dg: Gheldof) 

Gheldolf primodicto Johanni solvere! hereditarie ex quodam agro dicto dat 

Haecstuc (dg: atque atque ex) sita in parochia de Asten atque ex domo et 

orto sitis in parochia de Asten in loco dicto Creijenstert atque ex 

hereditate dicta eeusel sita in parochia de Asten retro locum dictum 

Kijevits (dg: ...) #Vlaesch# atque hereditariam paccionem unius modii 
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siliginis mensure predicte quam Heijnkinus Heijlen soen primodicto 

Johanni solvere tenetur annuatim ex quatuor lopinatis terre (dg: sitis) 

siliginee sitis in dicta parochia de Asten in loco dicto op Brasel atque 

ex sextariata terre siliginee sita in dicta parochia de Asten iuxta agrum 

dictum die (dg: Weij) #Wij#acker item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure quam Henricus dictus Ghibe primodicto Johanni 

solvere tenetur annuatim ex una sextariata terre sita in parochia de 

Asten in dicto loco op Brasel vocato et ex una sextariata terre (dg: 

siliginee sita in dicta parochia iuxta hereditatem) dicta die Hoenre 

Brake sita in dicta parochia de Asten iuxta hereditatem Arnoldi Stamlart 

de Penu ut dicebat ad pignus imposuit promittens super omnia de dictis 

tribus modiis siliginis ad pignus impositis warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 371v 03 wo 06-04-1390. 

Johannes gnd Vrancken soen wonend in Rijthoven, ter plaatse gnd Waalwijk, 

verkocht aan Henricus Keijmpe zv Goeswinus Ghijsbrechts soen van Eijndoven, 

tbv hem en Mechtildis mv voornoemde Henricus, een lijfrente van 4 Rijnse 

gulden of de waarde en 1 vracht zwarte droge turf, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een hoeve, in Rijthoven, ter plaatse gnd Waalwijk, reeds belast 

met de grondcijnzen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Solvit (dg: duo de). 

Johannes dictus Vrancken #soen# commorans in loco dicto Waelwijc in 

parochia de Rijthoven legitime vendidit Henrico Keijmpe filio Goeswini 

(dg: Ghibe) Ghijsbrechts soen de Eijndoven ad opus sui et ad opus 

Mechtildis (dg: s) matris dicti Henrici (?dg i) vitalem pensionem IIII 

Rijnsche gulden seu valorem solvendam (dg: he) #et unum lofber plaustrum 

cespitum nigrorum et cespitum siccorum# anno quolibet ad vitam dictorum 

Henrici et Mechtildis et non ultra nativitatis Domini ex quodam manso 

dicti venditoris sito in (dg: p) dicta parochia de Rijthoven in dicto 

loco (dg: in) Waelwijc et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum sitis (dg: atque ex i) promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis! et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes #Penu et# Gerardus 

(dg: et Jorden) datum supra. 

 

BP 1178 f 371v 04 wo 06-04-1390. 

Johannes Gerijts soen, wonend in Rijthoven, ter plaatse gnd Waalwijk, 

verkocht aan Henricus Keijmpe zv Goeswinus Ghijsbrechts soen van Eijndoven, 

tbv hem en Mechtildis mv voornoemde Henricus, een lijfrente van 4 Rijnse 

gulden of de waarde en 1 vracht zwarte droge turven, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een hoeve, in Rijthoven, ter plaatse gnd Waalwijk, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Johannes Gerijts soen commorans in parochia de Rijthoven in loco dicto 

Waelwijc legitime vendidit Henrico Keijmpe filio Goeswini Ghijsbrechts 

soen de Eijndoven ad opus sui et ad opus Mechtildis matris eiusdem 

Henrici vitalem pensionem quatuor Rijnssche gulden seu valorem solvendam 

#et unum bonum lofbaer (dg: ce) nigrorum cespitum siccorum# anno quolibet 

ad vitam dictorum Henrici et Mechtildis et non ultra nativitatis Domini 

ex quodam manso dicti venditoris sito in dicta parochia de Rijthoven et 

in dicto loco Waelwijc vocato et ex attinentiis (dg: dictorum bonorum) 

dicti mansi singulis et universis quocumque sitis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu dominorum fundi et !hereditaria paccione duorum modorium siliginis 

exinde solvendis et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 371v 05 ±wo 06-04-1390. 

Wautgherus gnd Wauthem zvw Ghisbertus die Greve droeg over aan Godefridus 

van Ghestel snijder alle goederen die aan hem en wijlen zijn voornoemde 

vader Ghisbertus gekomen waren na overlijden van Walterus gnd Amelant. 

 

Wautgherus dictus Wauthem filius quondam Ghisberti die Greve omnia bona 

sibi (dg: de) et dicto quondam Ghisberto suo patri de morte quondam 

Walteri dicti Amelant successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita supportavit Godefrido de Ghestel sartori promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra 

Gerardus). 

 

BP 1178 f 371v 06 wo 06-04-1390. 

Laurencius van Gherwen droeg over aan Johannes zv Theodericus van Gherwen, 

tbv voornoemde Theodericus, (1) een huis en erf van wijlen Zegherus van 

Bladel, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar 

Porta Celi, (2) een huis en tuin in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Windmolenberg, naast erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd Hagen, (3) een tuin 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, in een straatje dat 

loopt van de brug naar Porta Celi naar de plaats gnd Windmolenberg, aan hem 

verkocht12 door Walterus zvw Henricus van Stiphout. 

 

Laurencius de Gherwen domum et aream quondam Zegheri de (dg: Bl) Bladel 

sitam in Busco in quodam viculo tendente a vico Hijntamensi versus (dg: 

pont) Portam Celi atque domum et ortum sitos in Busco predicta ad locum 

dictum Wijnmolenberch contigue iuxta hereditatem Nijcholai dicti (dg: 

Hag) quondam Hagen necnon quendam ortum situm in Busco predicta ad finem 

vici Hijntamensis in viculo tendente de ponte quo itur versus Portam Celi 

ad primodictum locum Wijnmolenberch vocatum venditos sibi a Waltero filio 

quondam Henrici de Stiphout prout in litteris (dg: vendidit) supportavit 

Johanni filio Theoderici (dg: filii quondam Johannis) de Gherwen ad opus 

eiusdem Theoderici (dg: promittens) cum litterus #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum #ut# infra. 

 

BP 1178 f 371v 07 wo 06-04-1390. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen droeg over aan Johannes zv Theodericus 

van Gherwen, tbv voornoemde Theodericus, (1) een b-erfcijns van 1 oude 

groot, die Johannes gnd Lijsbetten soen van Lijeshout beloofd had met Sint-

Remigius aan voornoemde Laurencius te betalen, (2) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Helmond, die voornoemde Johannes Lijsbetten soen beloofd 

had met Lichtmis, op de onderpanden, te leveren aan voornoemde Laurencius, 

gaande uit 3 stukken land, in Stiphout, (2a) naast de plaats gnd aan Geen 

Keel, (2b) ter plaatse gnd aan Monic Rijt, (2c) ter plaatse gnd aan die 

Koel, (3) een b-erfcijns van 2 oude groten, (4) een b-erfpacht van 13 lopen 

rogge, maat van Helmond, die Matheus zv Matheus zvw Matheus van den 

Vorschpoel beloofd had met Lichtmis in Stiphout te leveren aan voornoemde 

Laurencius, gaande uit stukken land in Stiphout, (4a) gnd die Kerkakker, 

tussen Johannes van den Velde enerzijds en Henricus Robbrechts soen 

anderzijds, (4b) tussen Johannes zvw Willelmus Snijder enerzijds en 

Henricus Heijnssen soen anderzijds, (4c) tussen Johannes van Cruijsscot 

enerzijds en kv Heijlwigis gnd Nuwelaers anderzijds. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen hereditarium censum unius 

grossi antiqui quem Johannes dictus Lijsbetten soen de (dg: s) Lijeshout 

promisit se daturum et soluturum dicto Laurencio hereditarie Remigii 

atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

quam dictus Johannes Lijsbetten soen promisit se daturum et soluturum 

dicto Laurencio hereditarie purificationis et supra hereditates 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 368v 07 di 02-07-1387, verkoop van deze goederen. 
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infrascriptas tradendam ex tribus peciis terre in parochia de Stiphout 

quarum una iuxta locum dictum aen Gheen Keel altera ad locum dictum aen 

Monic Rijt et tercia ad locum dictum aen die Koel sunt site prout in 

litteris atque (dg: hereditariam) hereditarium censum duorum grossorum 

antiquorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris atque hereditariam 

paccionem tredecim lopinorum siliginis mensure de Helmont quam Matheus 

filius (dg: Mal) Mathei filii quondam Mathei van den Vorschpoel promisit 

se daturum et soluturum dicto Laurencio hereditarie purificationis et in 

Stiphout tradendam de et ex !peciis terre sitis in parochia de Stiphout 

quarum una dicta die Kercacker (dg: inter hereditatem Johannis van den 

Velde ex uno) inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Henrici Robbrechts soen ex alio secunda inter hereditatem 

Johannis filii quondam Willelmi Snijder ex uno et inter hereditatem 

Henrici Heijnssen soen ex alio et (dg: altera) tercia inter hereditates 

Johannis de Cruijsscot ex uno et inter hereditatem liberorum Heijlwigis 

dicte Nuwelaers ex alio sunt site prout in litteris supportavit Johanni 

filio Theoderici de Gherwen ad opus eiusdem Theoderici (dg: promittens) 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 371v 08 wo 06-04-1390. 

(dg: Voornoemde Theodericus: de helft / een beemd in Aarle, naast het water 

gnd die Aa). 

 

(dg: Dictus Theodericus #medietatem ad se spectantem# quoddam pratum 

situm in parochia de Arle iuxta aquam dictam die Aa inter et quo). 

 

1178 mf11 F 08 f. 372. 

 Quarta post pasca: woensdag 06-04-1390. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 

BP 1178 f 372r 01 wo 06-04-1390. 

Laurencius van Gherwen droeg over aan Johannes zv Theodericus van Gherwen, 

tbv voornoemde Theodericus, (1) de helft in 1½ bunder beemd, in Aarle, 

naast het water gnd die Aa, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft, die behoort aan Johannes bv voornoemde Laurencius, en welke 

1½ bunder eertijds behoorden tot de goederen ter Kemenaden, in Stripe, (2) 

alle beemden en erfgoederen, gnd eusel en groeze, die aan hem en zijn vrouw 

Enghela dvw Willelmus van den Velde gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth mv voornoemde Enghela, gelegen onder Helmond, Stiphout en Mierlo, 

belast met grondcijnzen. 

 

{invoegen bij +:} #et que unum et dimidium bonaria dudum ad bona ter 

Kemenaden sita in Stripe spectare consueverunt# 

Laurencius de Gherwen medietatem ad se spectantem in uno et dimidio 

bonariis prati sitis in parochia de Arle iuxta #[aquam] dictam die# Aa 

que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem spectantem ad 

Johannem fratrem dicti Laurencii #+# ut dicebat omnia prata #et 

hereditats dictas eeusel et groeze# sibi (dg: di) et (dg: dicte) Enghele 

sue uxori filie quondam Willelmi van den Velde de morte Elizabeth (dg: 

sue) #matris# eiusdem Enghele successione advoluta quocumque locorum 

infra parochias de Helmont de Stiphout et (dg: de) de (dg: Lijeshout) de 

Mierle sita supportavit Johanni filio Theoderici de Gherwen ad opus 

eiusdem Theoderici promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: ex) censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes Gerardus et 

Jorden datum quarta post pasca. 

 

BP 1178 f 372r 02 wo 06-04-1390. 

Arnoldus van Ghewanden droeg over aan Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc ev 

Luijtgardis dv voornoemde Arnoldus van Ghewanden zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan zijn voornoemde dochter Luijtgardis gekomen waren na 
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overlijden van haar moeder Elizabeth ev voornoemde Arnoldus, resp. die aan 

haar zullen komen na overlijden van voornoemde Arnoldus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Ghewanden suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

que Luijtgardi sue filie de morte quondam Elizabeth sue matris uxoris 

olim dicti Arnoldi successione advolutis et post mortem dicti Arnoldi 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit Gerardo Cnode filio quondam Ghibonis Herinc marito legitimo 

ut dicebat dicte Luijtgardis promittens ratam. Testes Penu et Gerardus 

datum supra. Tradetur littera Arnoldo predicto. 

 

BP 1178 f 372r 03 ±wo 06-04-1390. 

Voornoemde Gerardus Cnode ev voornoemde Luijtgardis droeg voornoemde 

goederen over aan Johannes van Ghewanden. 

 

Dictus Gerardus Cnode maritus etc dicte Luijtgardis dicta bona omnia (dg: 

vendidit) supportavit Johanni de Ghewanden promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 372r 04 do 07-04-1390. 

Voornoemde Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc ev Luijtgardis dv Arnoldus van 

Ghewanden droeg over aan Johannes van Ghewanden de goederen, die voornoemde 

Arnoldus van Ghewanden geschonken had aan voornoemde Gerardus en 

Luijtgardis, bij hun huwelijk. 

 

Dictus Gerardus Cnode ut supra omnia bona (dg: sibi) que dictus Arnoldus 

de Ghewanden promiserat ac dederat dicto Gerardo cum dicta Luijtgarde 

#nomine dotis et in subsidium matrimonii# a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem supportavit (dg: dicto Arnoldo) #Johanni de 

Ghewanden# promittens (dg: warandiam et obligationem) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Ge) Penu et Gerardus 

datum (dg: supra) quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 372r 05 do 07-04-1390. 

Voornoemde Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc droeg over aan Johannes van 

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

voornoemde vader Ghibo Herinc, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn moeder Elizabeth. 

 

Dictus Gerardus omnia bona sibi de morte dicti quondam Ghibonis Herinc 

sui patris successione advoluta et post mortem (dg: dicte) Elizabeth sue 

matris successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit Johanni de Ghewanden promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372r 06 do 07-04-1390. 

Voornoemde Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofde Johannes van Ghewanden 

te vesten in de feodale goederen gnd Vlochoven, in Woensel, voor heer en 

hof waarvan deze goederen afhangen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia quod ipse Johannem de Ghewanden in 

bonis feodalibus dictis Vlochoven sitis in parochia de Woenssel cum suis 

attinentiis imponet instituet et heredabit ad requestam dicti Johannis 

coram domino et curia a quibus dependent in feodum prout hoc dicto 

Johanni ratum erit et firmum et prout illi judicabunt (dg: ...) id dicto 

Johanni ratum esse perpetue et firmum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372r 07 do 07-04-1390. 

Henricus Keijmp zv Goeswinus Ghijsbrechts soen van Eijndoven machtigde 

Ghevardus zvw Henricus Bije van Eijndoven zijn cijnzen, pachten en renten 
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te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Henricus Keijmp filius (dg: quondam) Goeswini Ghijsbrechts soen de 

Eijndoven dedit potestatem Ghevardo filio #quondam# Henrici Bije de 

Eijndoven monendi suos census pacciones redditus et bona regendi usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372r 08 do 07-04-1390. 

Johannes zvw Petrus gnd Mersman van Os verkocht aan Arnoldus zv Gerardus 

van Vladeracken een n-erfrente van 20 kapoenen, een helft te leveren met 

Allerheiligen en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis, 

hofstad en tuin, in Oss, naast de plaats gnd aan de Heuvel, tussen 

Theodericus zvw Albertus Spermers, Goeswinus Cort, Henricus Musscaet, 

Henricus Ghiselen en Johannes Buc enerzijds en Cristina mv voornoemde 

verkoper anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg naar de 

kerk, en met het andere eind richting de plaats gnd Heuvel eveneens op de 

gemene weg, (2) ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op die Heinxt Rijt, 

tussen Johannes Muijlken enerzijds en voornoemde Cristina mv voornoemde 

verkoper anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Mersman #de Os# hereditarie vendidit 

Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken hereditarium (dg: ce) redditum (dg: 

sedecim) #viginti bonorum# caponum #dictorum goede lofbair (dg: cappoen) 

cappoen# solvendum hereditarie (dg: nativitatis Domini et in Busco 

tradendum) mediatim (dg: Martini) #omnium sanctorum# et mediatim 

nativitatis Domini ex domo domistadio et orto sitis in Os iuxta locum 

(dg: die) aen den Hoevel inter hereditatem Theoderici filii quondam 

Alberti Spermers Goeswini Cort Henrici (dg: Sco) Musscaet Henrici 

Ghiselen #(dg: ...)# Johannis Buc ex uno et inter hereditatem Cristine 

matris dicti venditoris ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam (dg: et cum reliquo fine ad) versus ecclesiam et cum reliquo fine 

versus locum dictum Hoevel eciam supra communem plateam atque ex dimidio 

iugero terre sito in parochia de Os in loco dicto op die Heijnxt Rijt 

inter hereditatem Johannis Muijlken ex uno et inter hereditatem dicte 

Cristine (dg: filie) matris dicti venditoris ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere (dg: . .). Testes Penu et 

Gerardus datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 372r 09 do 07-04-1390. 

Jacobus Loze droeg over aan Aleijdis dvw Theodericus gnd Hake een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Hubertus van Heesselt beloofd had aan 

voornoemde Jacobus, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad in 

Hintham, tussen Albertus gnd Claes soen enerzijds en Johannes gnd 

Pijekenvet anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg. De 

brief overhandigen aan Stefanus Oijaert want ze is zijn vrouw. 

 

Jacobus (dg: Loze) Loze hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Hubertus de Heesselt promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo 

hereditarie in festo nativitatis (dg: ex) Domini ex quodam domistadio 

sito in Hijntam inter hereditatem Alberti dicti Claes soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Pijekenvet ex alio tendente cum utroque 

fine ad communem plateam prout in litteris supportavit Aleijdi (dg: -s) 

filie quondam Theoderici dicti Hake cum litteris et jure promittens ratam 

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

Tradetur littera Stefano Oijaert quia est eius uxor. 

 

BP 1178 f 372r 10 do 07-04-1390. 

Arnoldus nzv Arnoldus Koijt droeg over aan Theodericus Zeghers soen en zijn 

vrouw Aleijdis, dvw Nijcholaus gnd Gheenmans en diens vrouw Hilla, (1) de 

helft van alle erfelijke goederen, die aan Gerardus zvw Lambertus Rijxken 
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en diens vrouw Margareta dvw voornoemde Nijcholaus gnd Gheenmans gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Nijcholaus, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Hilla wv Nijcholaus, voorzover 

voornoemde Hilla die goederen thans bezit, (2) de helft van alle goederen 

en recht, aan voornoemde Margareta behorend volgens arbitrage eertijds 

gedaan door Egidius van de Doorn en wijlen Theodericus van Os, tussen 

voornoemde Margareta, Henricus gnd Potter en voornoemde Hilla, aan 

eerstgenoemde Arnoldus verkocht door voornoemde Gerardus zvw Lambertus 

Rijxken en zijn vrouw Margareta. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus of een van hen. 

 

Arnoldus filius naturalis Arnoldi Koijt #medietatem# omnium (verbeterd 

uit: omnes) et singulorum bonorum hereditariorum (dg: .) que Gerardo 

filio quondam Lamberti Rijxken et Margarete sue uxori filie quondam 

Nijcholai dicti Gheenmans (Dg: et de) de morte dicti quondam Nijcholai 

successione sunt (dg: ad) advoluta et post mortem Hille relicte eiusdem 

quondam Nijcholai successione advolvenda quocumque locorum situata prout 

et in quantum dicta Hilla huiusmodi bona hereditaria possidet pro 

presenti atque #medietatem# omnium bonorum ac #medietatem# totius juris 

(verbeterd uit: jus) dicte Margarete competentia ac competitura vigore 

cuiusdam arbitrii pridem per Egidium de Spina et Theodericum quondam de 

Os pronunciati inter dictam Margaretam et inter Henricum dictum Potter et 

inter Hillam antedictam vendita primodicto Arnoldo a dictis Gerardo filio 

quondam Lamberti Rijxken et Margareta eius uxore prout in litteris 

supportavit Theoderico Zeghers soen et Aleijdi eius uxori filie dictorum 

quondam Nijcholai et Hille cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

Tradetur littera dicto Arnoldo vel alteri eorum. 

 

BP 1178 f 372r 11 do 07-04-1390. 

Voornoemde Theodericus Zegherus soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Nijcholaus 

Geenmans droegen over aan de secretatis, tbv Johannes Koijt, het deel dat 

aan hen of aan kinderen of erfg van voornoemde Aleijdis zal komen na 

overlijden van Arnoldus nzv Arnoldus Koijt en diens vrouw Hilla mv 

voornoemde Aleijdis in alle goederen die voornoemde Arnoldus zv Arnoldus 

Koijt en zijn vrouw Hilla verworven hebben na de tijd dat voornoemde 

Arnoldus nz en Hilla door het huwelijk werden verbonden of staande hun 

huwelijk nog zullen verwerven. 

 

Dicti Theodericus Zegherus soen maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Nijcholai Geenmans et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum 

tutore (dg: omnia bona eis de mo) totam partem et omne jus eis seu eorum 

alteri aut liberis et heredibus dicte Aleijdis de morte Arnoldi filii 

naturalis (dg: quondam) Arnoldi Koijt et Hille eius uxoris matris dicte 

(dg: d.. H) Aleijdis (dg: ?seu) ac de morte alterius eorundem successione 

advolvendas in omnibus et singulis bonis que dicti Arnoldus filius 

Arnoldi Koijt et Hilla eius uxor seu eorum alter acquisiverant (dg: seu 

acq) seu acquirent ab illo tempore citra ?quod dicti (dg: ?He) Arnoldus 

filius naturalis et Hilla per matrimonium copulabantur seu que ipsi 

Arnoldus filius naturalis et Hilla (dg: e) seu alter stante integro thoro 

et matrimonio ?imposterum acquirent quocumque consistentia (dg: su ven) 

supportaverunt mihi ad opus Johannis Koijt promittentes super haita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem et calangiam ex 

parte eorum et dictorum liberorum dicte Aleijdis deponere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf11 F 09 f. 372v. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 anno nonagesimo mensis aprilis die septima: donderdag 07-04-1390. 
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BP 1178 f 372v 01 do 07-04-1390. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Johannes zv Ghisbertus Sceijvele 

300 Gelderse gulden13 of de waarde binnen een jaar na overlijden van 

voornoemde Ghisbertus te betalen. De brief overhandigen aan Godefridus zv 

Godefridus Sceijvel. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisit super omnia Johanni filio Ghisberti 

Sceijvele CCC Gelre gulden seu valorem (dg: statim) infra annum post 

mortem dicti Ghisberti persolvendos. Testes Penu et Gerardus datum quinta 

post pasca. Tradetur littera Godefrido filio Godefridi Sceijvel. 

 

BP 1178 f 372v 02 do 07-04-1390. 

Theodericus van der Wijer zvw Theodericus van der Weijer verkocht aan 

Arnoldus Vrient zvw Johannes van Bladel van Doerne een n-erfcijns van 4 

pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een hoeve, in Dommellen, 

(2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eersel, die Theodericus die 

Buc levert aan voornoemde verkoper, gaande uit erfgoederen, in Rijthoven, 

reeds belast met grondcijnzen. 

 

Theodericus van der Wijer filius quondam Theoderici van der Weijer 

hereditarie vendidit Arnoldo Vrient filio quondam Johannis de Bladel de 

Doerne hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis (dg: ex hereditaria paccione unius et dimidii modii pecia 

terre) quodam manso dicti venditoris sito in parochia de Dommellen atque 

ex hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Eersel quam paccionem (dg: dictus) Theodericus die Buc dicto venditori 

solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de 

Rijthoven ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

(dg: re). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 03 do 07-04-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391), met 36 gulden, 30 gemene plakken waarmee de ene koopman 

gemeenlijk aan een andere koopman betaalt voor elke gulden gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, en met 8 pond (dg: voornoemd) geld voor 

de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Johannes van de Kloot, Johannes zv Henricus van Arle en Willelmus zv 

Godefridus van Halle en Johannes van der Donc. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

(dg: XXXL.. ed) XXXVI gulden scilicet XXX communes placken cum quibus 

unus mercator alteri mercatori (dg: per) communiter persolvet pro 

quolibet gulden computato seu alterius pagamenti eiusdem !pagamenti et 

cum octo libris (dg: dicte) monete pro censu anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Johanne filii! Henrici 

de Arle et Willelmo filii! Godefridi de Halle et Johanne van der Donc 

datum (dg: mens) anno nonagesimo mensis aprilis die septima hora none. 

 

BP 1178 f 372v 04 do 07-04-1390. 

Johannes van Dickelo wonend in Uden beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes van Erpe, 18 Hollandse gulden of de waarde en 24 gemene plakken 

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

 

Johannes de Dickelo commorans in parochia de (dg: de) Uden promisit mihi 

ad opus Johannis de Erpe XVIII Hollant gulden seu valorem et XXIIII 

                         
13 Zie → BP 1179 p 270v 06 vr 07-07-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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communes placken ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 05 do 07-04-1390. 

Adam zvw Adam van der Langdonc droeg over aan Laurencius zvw voornoemde 

Willelmus van den Broule alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van Willelmus van den Broule en diens vrouw Aleijdis, 

grootouders van eerstgenoemde Adam. 

 

Solvit. 

Adam filius quondam Ade van der Langdonc omnia et singula bona sibi de 

morte Willelmi van den Broule et Aleijdis eius uxoris avi et avie olim 

(dg: dicti) primodicti Ade successione advoluta quocumque locorum (dg: 

infra parochiam) sita supportavit Laurencio filio dicti quondam Willelmi 

van den Broule promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 06 do 07-04-1390. 

Hermannus Scut zvw Willelmus gnd Luwe verkocht aan Henricus zvw Ghibo 

Writer van Scijnle (1) een huis en tuin, in Meerwijk, tussen Margareta gnd 

Hoernics en haar kinderen enerzijds en Johannes van den Hout anderzijds, 

(2) 1½ schreden dijk, bij voornoemd huis en tuin horend, ter plaatse gnd 

Diependijk, tussen de dijk van voornoemde Johannes van den Hout enerzijds 

en de dijk van Elizabeth wv Denkinus gnd Luwe anderzijds. 

 

Solvit. Debent sex denarios. 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi (dg: Lu) dicti Luwe domum et ortum 

sitos in parochia de Merewijc inter heredittem Margarete dicte Hoernics 

et eius liberi liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Hout ex alio (dg: ut dicebat) atque unum et dimidium passus dictos screde 

aggeris ad dictos domum et ortum spectantes sitos in loco dicto 

Dijependijc inter (dg: hereditatem dict Johannis) aggerem dicti Johannis 

van den Hout et inter (dg: here) aggerem Elizabeth relicte quondam 

Denkini dicti Luwe ut dicebat vendidit Henrico filio quondam Ghibonis 

Writer de Scijnle promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

dictis uno et dimidio passibus aggeris ad dictos domum et ortum de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 07 do 07-04-1390. 

Corstantius gnd Stans zvw Henricus gnd Stanssen soen, Fredericus van der 

Koeveringen ev Aleijdis, en Henricus uijt Vinckel ev Beatrix, dvw 

voornoemde Henricus Stanssen soen, verkochten aan Rutgherus zvw Arnoldus 

van der Merendonc een stuk land, in Aarle, ter plaatse gnd op de Hade 

Akker, tussen Mijchael van den Wasberge enerzijds en kvw Arnoldus Stanssen 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan Adam Luwe en met het andere 

eind aan Johannes van Gherwen, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Corstantius dictus Stans filius #quondam# Henrici dicti Stanssen soen 

Fredericus van der Koeveringen maritus et tutor Aleijdis sue uxoris et 

Henricus uijt Vinckel maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Henrici Stanssen soen peciam terre sitam in 

parochia de Arle ad locum dictum op den Hade Acker inter hereditatem 

Mijchaelis van den Wasberge ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi f) 

liberorum quondam Arnoldi Stanssen soen ex alio #tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Ade Luwe (dg: ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Gherwen) et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de Gherwen# 

vendiderunt Rutghero filio quondam Arnoldi van der Merendonc promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 372v 08 do 07-04-1390. 

Johannes zvw Heijnmannus gnd Oldekens soen van Druenen verkocht aan 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 gerden land, in Druenen, 

tussen Ghisbertus gnd Teije enerzijds en Godefridus gnd Hamel anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd te Waude toe, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan de koper, (2) een akker, in 

Druenen, tussen Johannes Boem Oldekens soen enerzijds en kvw Arnoldus 

Loijarts anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd ten Nieuwe dWeert Greve 

tot aan de plaats gnd ten Mid Ven toe, deze akker reeds belast met 4 lopen 

rogge. Gerardus Lambrechts soen van der Heijden verklaarde geen pacht te 

beuren uit deze erfgoederen, noch enig recht erin te hebben. 

 

Johannes filius quondam (dg: Henrici) Heijnmanni dicti Oldekens soen de 

Druenen hereditarie vendidit Henrico Screijnmaker hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quinque virgatis dictis gherden 

terre sitis in parochia de Druenen inter hereditatem (dg: Johannis) 

Ghisberti dicti Teije ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti Hamel 

ex alio tendentibus a communi platea usque ad locum (dg: ten) dictum (dg: 

W) te Waude toe atque ex agro terre sito in dicta parochia (dg: sit in 

loco) inter hereditatem Johannis Boem (dg: Olde) Oldekens soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Loijarts ex alio tendente a 

loco dicto ten Nuwen dWeert Greve usque ad locum dictum ten Mid Ven toe 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

sufficientem facere) !hereditaria paccione unius modii siliginis ex 

dictis quinque virgatis terre dicto emptori et IIII –or lopinis siliginis 

ex dict agro solvendis et sufficientem facere. Quo facto Gerardus 

Lambrechts soen (dg: de Druenen palam) van der Heijden palam recognovit 

se in predictis hereditatibus nullam paccionem habere solvendam neque 

aliquod jus in eisdem hereditatibus habere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 09 do 07-04-1390. 

Emondus zvw Albertus van Erpe en Willelmus Delijen soen beloofden aan 

Denkinus Scuerman 17 Hollandse gulden of de waarde en 6 gemene plakken met 

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

 

Emondus filius quondam Alberti de Erpe et Willelmus Delijen soen 

promiserunt Denkino Scuerman XVII Hollant gulden seu valorem et sex 

communes placken ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 372v 10 do 07-04-1390. 

Willelmus zv Nijcholaus van der Hullen beloofde aan zijn voornoemde vader 

Nijcholaus een lijfrente van 4 gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Willelmus filius Nijcholai van der Hullen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Nijcholao suo patri vitalem 

pensionem quatuor (dg: Gelre) gulden seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicti (dg: v) Nijcholai et non ultra mediatim Remigii et mediatim pasce 

ex omnibus suis bonis et cum Nijcholaus mortuus fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 372v 11 do 07-04-1390. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van der Hullen beloofde aan zijn voornoemde vader 

Nijcholaus eenzelfde lijfrente. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai van der Hullen promisit super habenda et 

habenda se daturum et soluturum dicto Nijcholao suo patri (dg: tantum) 
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vitalem pensionem et (dg: ...) de tanto eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 372v 12 do 07-04-1390. 

Philippus van Macharen beloofde aan voornoemde Nijcholaus eenzelfde 

lijfrente. 

 

Philippus de Macharen promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Nijcholao van der Hullen vitalem pensionem de tanto eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf11 F 10 f. 373. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 

BP 1178 f 373r 01 do 07-04-1390. 

Henricus zvw Godefridus gnd Gobeken die Sceerre van Eijndoven verkocht aan 

Henricus zv Henricus van Boert een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van 

Nuenen, die Elizabeth dvw Stephanus van Wetten beloofd had met Lichtmis op 

het onderpand te leveren aan eerstgenoemde Henricus, gaande uit 2/3 deel, 

dat aan eerstgenoemde Henricus behoorde, in (1) een stuk land, in Wetten, 

ter plaatse gnd Colle, tussen Walterus zv Petrus van den Hoevel enerzijds 

en Zeelkinus zv Johannes gnd Pezegael anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Wetten, tussen de watermolen aldaar enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(3) 1/3 deel, aan voornoemde Elizabeth behorend, in voornoemde stuk land, 

huis en tuin, dat zij mede tot onderpand had gesteld. Met achterstallige 

termijn van een jaar. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti (dg: Gol) Gobeken die Sceerre de 

Eijndoven hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de 

Nuenen quam Elizabeth filia quondam Stephani de Wetten promisit de 

daturam et soluturam dicto Henrico hereditarie purificationis et supra 

peciam terre infrascriptam tradendam de et ex duabus terciis partibus que 

spectabant ad Henricum predictum in quadam pecia terre sita in parochia 

de Wetten in loco dicto Colle inter hereditatem Walteri filii Petri van 

den Hoevel ex uno et inter hereditatem Zeelkini filii Johannis dicti 

Pezegael ex alio atque in domo et orto sitis (dg: d) in dicta parochia 

inter quoddam molendinum aquatile ibidem situm ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque ex tercia parte (dg: que) spectante ad dictam 

Elizabeth in #pecia terre et# domo et orto predictis quam terciam partem 

dicta Elizabeth simul (dg: u) cum dictis duabus terciis partibus pro 

solucione dicte paccionis ad pignus imposuit prout in litteris (dg: s) 

vendidit Henrico filio Henrici de (dg: de) Boert (dg: pro) supportavit 

cum litters et jure (dg: promittens ratam servare et) et cum arrestadiis 

unius anni etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Scilder datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 373r 02 do 07-04-1390. 

Nijcholaus van den Leempoel verkocht aan Elizabeth van den Dijc wv Johannes 

Broedeken de jongere een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in Enschot, 

naast het kerkhof aldaar enerzijds en Henricus die Bont anderzijds, belast 

met 1 penning grondcijns. 

 

Nijcholaus van den Leempoel hereditarie vendidit Elizabeth van den Dijc 

relicte quondam Johannis Broedeken junioris hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco #tradendam# ex quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Eijnscit iuxta cijmitherium ibidem ex uno 

et inter hereditatem Henrici die Bont ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto uno denario census domino fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 373r 03 do 07-04-1390. 

De broers Hermannus Scut en Willelmus Luwe, kvw Willelmus gnd Luwe, deden 

tbv Jacobus Stevens soen afstand van 5 hont land van wijlen voornoemde 

Willelmus Luwe, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Klein Hengmenge. 

 

Hermannus Scut et Willelmus Luwe fratres liberi quondam Willelmi dicti 

Luwe super quinque hont terre #dicti quondam Willelmi Luwe# sitis in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Cleijn Hengmenge (dg: inter 

hereditatem Jacobi Stevens soen ex uno et) #prout ibidem sita sunt# et 

super jure ad opus Jacobi Stevens soen renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 373r 04 do 07-04-1390. 

Thomas van Hijntam gaf uit aan Johannes zv Henricus gnd Tijmmerman van 

Herlaer een hofstad in Hintham, tussen voornoemde Thomas enerzijds en 

Rodolphus Bever bakker anderzijds, overal 47 voet breed, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de helft van een sloot, die ligt tussen 

voornoemde hofstad en erfgoed dat was van Henricus Ghecke en Johannes 

Zanders, met de helft van de sloot; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

Verkrijger zal op de hofstad een huis bouwen van 4 gebinten. 

 

Thomas de Hijntam quoddam domistadium situm in Hijntam inter hereditatem 

dicti Thome ex uno et inter hereditatem Rodolphi Bever (dg: pi) pistoris 

ex alio et quod domistadium continet ubique in latitudine quadraginta 

septem pedatas et quod domistadium tendit (verbeterd uit: -ente ad 

medietatem fossati) a communi platea retrorsum usque ad medietatem 

fossati (dg: s) consistentis inter dictum domistadium et hereditatem que 

fuerat Henrici Ghecke et Johannis Zanders simul cum medietate eiusdem 

fossati dedit ad hereditarium censum Johanni filio (dg: quondam) Henrici 

(dg: de) dicti Tijmmerman de Herlaer ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu quatuor librarum et X solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

super omnia quod ipse supra dictum domistadium situabit unam domum 

quatuor ligaturarum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 05 do 07-04-1390. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 06 do 07-04-1390. 

(dg: Herbertus zvw Henricus gnd). 

 

(dg: Herbertus filius quondam Henrici dicti). 

 

BP 1178 f 373r 07 do 07-04-1390. 

Henricus Heijnmans soen ev Sophija dvw Johannes die Laet droeg over aan 

Ludekinus zv Cristianus met den Ymen het deel dat thans aan hem behoort in 

(1) erfgoederen, die waren van wijlen Ghibo van den Zande, gelegen naast 

erfgoed gnd der Ziekerbeemd, ter plaatse gnd Eijndouts, (2) goederen van 

voornoemde Ghibo, in Hintham. 

 

Henricus Heijnmans soen (dg: Herbertus Herbert) maritus et tutor Sophije 

sue uxoris filie quondam Johannis die Laet (dg: et Herbertus filius 

eiusdem quondam Johannis die Laet) totam partem et omne jus sibi 

competentes #pro presenti# in omnibus hereditatibus que fuerant quondam 

Ghibonis van den Zande sitis (dg: ..) iuxta hereditatem dictam der 

Ziekerbeemt ad locum dictum Eijndouts #et in bonis quibuscumque dicti 

Ghibonis sitis in Hijntam prout huiusmodi pars et jus (dg: j sp) ad se 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

66 

spectant ad presens# ut dicebat supportavit (dg: Lu..) Ludekino filio 

Cristiani met den Ymen promittens ratam servare (dg: et obligationem ex 

parte sui deponere). Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 08 do 07-04-1390. 

Herbertus zv Johannes gnd die Laet droeg zijn deel in voornoemde goederen 

over aan voornoemde Ludekinus. 

 

Herbertus filius Johannis dicti die Laet totam partem et omne jus (dg: 

si) sibi competentes in dictis hereditatibus #et bonis prout huiusmodi 

pars et jus ad se spectant pro presenti# supportavit dicto Ludekino eodem 

modo promittens eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 09 do 07-04-1390. 

Andreas zvw Nijcholaus gnd Coel Uden soen ev Luijtgardis, en Willelmus zvw 

Willelmus die Ridder ev Elizabeth, dvw Willelmus gnd des Laets soen, 

droegen hun deel in voornoemde goederen over aan voornoemde Ludekinus. 

 

Andreas filius quondam (dg: Willelmi die Ridder) #Nijcholai dicti Coel 

Uden soen# maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris et (dg: 

Elizab) Willelmus filius quondam Willelmi die Ridder maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filiarum quondam (dg: q) Willelmi dicti des Laets 

soen totam partem et omne jus eis et eorum uxoribus in dictis 

hereditatibus et bonis competentes #prout (dg: ad) huiusmodi pars et jus 

ad se spectant ad presens# supportaverunt dicto Ludekino promittentes 

ratam servare (dg: et obligationem ex parte eorum deponere). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 373r 10 do 07-04-1390. 

Godefridus Ackerman en zijn zwager Johannes die Moelner beloofden aan 

Rolandus Turello etc 59 Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 

25-07-1390; 23+31+30+25=109 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Godefridus Ackerman et Johannes die Moelner eius sororius promiserunt 

Rolando Turello etc quinquaginta novem Hollant gulden ad (dg: N) Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena quinque. Testes (dg: datum) Penu et 

Scilder datum quinta post pasca. (dg: ..). 

 

BP 1178 f 373r 11 do 07-04-1390. 

Petrus zvw Theodericus Ravens soen beloofde aan Johannes zv Johannes gnd 

van der Avort 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1390) te betalen. 

 

Petrus (dg: Ravens) filius quondam Theoderici Ravens soen promisit (dg: 

Wellino de Beke) Johanni filio Johannis dicti van der Avort X Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 373r 12 do 07-04-1390. 

Johannes zv Goddinus die Olijsleger verkocht aan Severinus zvw Laurencius 

kaarsmaker een n-erfcijns14 van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis, erf en aangelegen hofstad, in Hintham, tussen 

voornoemde Goddinus enerzijds en Cristianus met den Ymen anderzijds, reeds 

belast met 4 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius Goddini die Olijsleger hereditarie vendidit Severino 

filio quondam Laurencii (dg: p) candelatoris hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area et 

domistadio sibi adiacente sitis in Hijntam inter hereditatem dicti 

                         
14 Zie → BP 1179 p 438v 09 za 04-01-1393, overdracht van deze erfcijns. 
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Goddini ex uno et inter hereditatem Cristiani met den Ymen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor libris dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 13 do 07-04-1390. 

Albertus zvw Arnoldus van Berlikem droeg over aan Johannes van Beerze zvw 

Willelmus gnd Wil Ghielijs de helft, die aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Arnoldus, in de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Ulman de jongere 

enerzijds en erfgoed van Sijmon Voller anderzijds, te weten de helft van de 

helft naast voornoemd erfgoed van Johannes Ulman, welke helft van het huis 

en erf voornoemde wijlen Arnoldus van Berlikem gekocht had van voornoemde 

Johannes van Beerze. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi de Berlikem medietatem sibi de morte 

dicti quondam Arnoldi sui patris successione advolutam in medietate 

cuiusdam domus et aree site in Busco in vico dicto (dg: Cop) Colperstraet 

inter hereditatem Johannis dicti Ulman junioris ex uno et inter 

hereditatem Sijmonis fullonis ex alio scilicet medietatem illius 

medietatis que sita est contige iuxta dictam hereditatem dicti Johannis 

Ulman quam medietatem dicte domus et aree dictus quondam Arnoldus de 

Berlikem erga Johannem de Beerze filium quondam Willelmi dicti Wil 

Ghielijs emendo acquisiverat prout in litteris supportavit dicto Johanni 

de Beerze cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373r 14 do 07-04-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Jacobs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Jacobs soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 373r 15 do 07-04-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 30 gulden, voor een helft 

geld van Holland en voor de andere helft van Gelre of de waarde, met Sint-

Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXX gulden mediatim monete 

Hollandie et mediatim Gelrie seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf11 F 11 f. 373v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 373v 01 do 07-04-1390. 

(dg: J). 

 

BP 1178 f 373v 02 do 07-04-1390. 

Henricus Priem zvw Johannes Bale zvw Johannes Bale gnd Hennen van Roesmalen 

droeg over aan Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke 1½ morgen land, 

iets meer of minder, in Rosmalen, in een kamp gnd Baten Kempken van 

Herlaer, welk kamp met een eind reikt aan de waterlaat aldaar, en met het 

andere eind aan erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den Bosch, aan wijlen 

voornoemde Johannes Bale zvw Johannes Hennen verkocht door Ghibo gnd van 

Herlaer, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Johannes Jacobs soen 

en met waterlaten. 

 

Henricus Priem filius quondam Johannis Bale filii quondam Johannis Bale 

#dicti# Hennen de Roesmalen unum et dimidium iugera terre (dg: parum) 

parum minus vel maius sita in parochia de Roesmalen in quodam campo dicto 
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vulgaliter Baten Kempken de Herlaer qui campus se extendit cum uno fine 

ad aqueductum ibidem et cum reliquo fine ad quandam hereditatem ad mensam 

sancti spiritus in Busco spectantem prout huiusmodi unum et dimidium 

iugera terre ibidem sita vendita (dg: sibi) dicto quondam Johanni Bale 

filio quondam Johannis (dg: Bale) Hennen a Ghibone dicto de Herlaer prout 

in litteris supportavit Arnoldo de Beke filio naturali quondam domini 

Arnoldi de Beke cum litteris et jure promittens ratam servare et 

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

deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis Johanni 

Jacobs soen exinde solvenda et (dg: agge) aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 03 do 07-04-1390. 

Walterus Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Hals prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 04 do 07-04-1390. 

Baudekinus van Alem beloofde aan Nijcholaus van Maren 8½ oude frank of de 

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

 

Baudekinus de Alem promisit Nijcholao de Maren octo et dimidium aude 

francken seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 05 do 07-04-1390. 

Johannes die Goide van Maren beloofde voornoemde Baudekinus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Johannes die Goide de Maren promisit dictum Baudekinum inde indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 06 do 07-04-1390. 

Arnoldus zvw Petrus Barniers soen droeg over aan Johannes zvw Willelmus van 

Eijcke een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Ywanus 

die Koc enerzijds en Henricus Gheijnser anderzijds, aan hem verkocht door 

Theodericus zvw Leonius van der Buxbruggen. 

 

(dg: Joh) Arnoldus filius quondam Petri Barniers soen peciam prati sitam 

in parochia de (dg: Erpe) Erpe in loco dicto int Goer inter hereditatem 

Ywani die (dg: Koc) Koc ex uno et inter Henrici (dg: Henr) Gheijnser ex 

alio venditam sibi a Theoderico filio quondam Leonii van der Buxbruggen 

prout in litteris supportavit (dg: Joh) Johanni filio quondam Willelmi de 

Eijcke cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

dep) ex sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 07 do 07-04-1390. 

Baudewinus van Zelant verkocht aan Arnoldus zvw Gerardus Heilen soen een 

b-erfpacht van 22 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Arnoldus zvw 

Gerardus Heijlen soen beloofd had met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde 

Baudewinus te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Geffen, tussen 

Arnoldus Noijt enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 stukken land, 

aldaar, naast de plaats gnd dat Ulijns Venne enerzijds en Willelmus van 

Valkenborch anderzijds. 

 

Baudewinus de Zelant hereditariam paccionem viginti (dg: duo) duorum 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Arnoldus filius quondam Gerardi 

Heijlen soen promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Baub) Baudewino 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in 

parochia de Geffen inter hereditatem Arnoldi Noijt ex uno et inter 
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communem plateam ex alio atque ex duabus peciis terre sitis ibidem iuxta 

locum dictum communiter dat Ulijns Venne ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Valkenborch (dg: et) ex alio prout in litteris (dg: si) 

vendidit #dicto# Arnoldo filio (dg: G) quondam Gerardi Heilen soen (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 08 do 07-04-1390. 

Gerardus Balijart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Balijart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 09 do 07-04-1390. 

Willelmus Boden beloofde aan Yudocus Bruijstens 48 Gelderse gulden of de 

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

 

Willelmus Boden promisit Yudoco Bruijstens (dg: XXXVI) XLVIII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 10 do 07-04-1390. 

(dg: Willelmus van Neijns). 

 

(dg: Willelmus de Neijns). 

 

BP 1178 f 373v 11 do 07-04-1390. 

Walterus zvw Walterus van Hijntam verkocht aan Arnoldus Groetart 35 

schelling15,16, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

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

erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen het huis 

van Arnoldus van Erpe handschoenmaker enerzijds en het huis van Johannes 

van Hijntam schoenmaker anderzijds, aan hem verkocht door Jacobus Loze ev 

Enghella dvw Henricus zvw Henricus bakker. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Hijntam (dg: here) triginta quinque 

solidos grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem pagamenti solvendos 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex hereditate sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter domum (dg: ..) Arnoldi de Erpe 

cijrothecarii et inter (dg: he) domum Johannis de Hijntam sutoris (dg: 

ex) venditos sibi a Jacobo Loze marito et tutore Enghelle sue uxoris 

filie quondam Henrici filii quondam Henrici pistoris prout in litteris 

(dg: su) vendidit Arnoldo Groetart supportavit cum litteris #et aliis# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 12 do 07-04-1390. 

Johannes die Meester zvw Willelmus Meester verkocht aan Willelmus zv 

Johannes van Beke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en ½ mudzaad roggeland, 

aaneengelegen, in Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds 

en Willelmus die Meester bv voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling geld aan de priesters 

van Den Bosch en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Walterus van Hijntam. 

 

                         
15 Zie → VB 1799 f 154r 05 di 27-04-1400, Arnt Grotart was gericht … aen erffenis gelegen in 
tsHertogenbosch tot den eijnde der Hijnthemerstraten tusschen thuijs Art van Erpe des 

Hantschoenmakers ende tusschen thuijs Jans van Hijntham des Scoenmakers overmids gebrec van 

erfcijns dien Arnt ijerstgemoemt dair aen had. 
16 Zie → BP 1182 p 518v 05 za 16-07-1401, overdracht van de 35 schelling. 
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Johannes die Meester filius quondam Willelmi Meester hereditarie vendidit 

Willelmo filio (dg: quo) Johannis de Beke hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

ex domo et orto et dimidia modiata terre siliginee sibi adiacente sitis 

(dg: s) in parochia de Berlikem inter hereditatem conventus de Berna ex 

uno et inter hereditatem Willelmi die Meester fratris dicti venditoris ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu X solidorum monete presbitris de Busco 

et hereditaria paccione unius modii siliginis Waltero de Hijntam exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 13 do 07-04-1390. 

Johannes zvw Paulus Jans soen van Geffen droeg over aan Theodericus gnd 

Heijnmans soen een huis en tuin van wijlen Johannes gnd Hermans soen, in 

Geffen, ter plaatse gnd aan die Wijk, beiderzijds tussen Rodolphus gnd 

Bubbe Wijnrics soen, aan hem verkocht door Baudekinus zvw Baudekinus van 

Geffen. 

 

(dg: Henricus) #Johannes# filius quondam Pauli Jans soen de Geffen domum 

et ortum quondam Johannis dicti Hermans soen sitis in parochia de Geffen 

ad locum dictum aen die Wijc inter hereditates Rodolphi dicti Bubbe 

Wijnrics soen ex utroque latere coadiacentes venditos sibi a Baudekino 

filii quondam Baudekini de Geffen prout in litteris supportavit 

Theoderico dicto Heijnmans soen cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 373v 14 do 07-04-1390. 

Voornoemde Theodericus gnd Heijnmans soen beloofde aan voornoemde Johannes 

zvw Paulus Jans soen van Geffen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd huis en 

tuin. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturm et soluturum dicto (dg: Henrico) 

#Johanni# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto 

predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 15 do 07-04-1390. 

Hermannus zv Egidius van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walterus van Hijntam met zijn goederen. 

 

Hermannus filius (dg: quondam) Egidii de Gravia omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Walterum de Hijntam cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 373v 16 do 07-04-1390. 

Yudocus Bruijsten maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Walterus van Hijntam met zijn goederen. 

 

Yudocus Bruijsten omnes vendiciones et alienaciones factas per Walterum 

de Hijntam cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf11 F 12 f. 374. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 Sexta post pasca: vrijdag 08-04-1390. 

 16-03-1645? 

 

BP 1178 f 374r 01 do 07-04-1390. 

Gerardus zv Johannes gnd Ghiben soen en Wijnkinus zv Johannes van den Hecke 

ev Elizabeth dv voornoemde Johannes Ghiben soen deden tbv Walterus nzv 

Willelmus gnd Maes soen afstand van (1) een stuk land, 3 lopen rogge groot, 
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in Geffen, tussen Petrus zv Ghibo Pelsers enerzijds en Aleijdis Broes 

anderzijds, (2) de helft van een tuin, in Geffen, tussen een steeg gnd die 

Voert Stege enerzijds en Willelmus Lemmen soen anderzijds, te weten de 

helft richting de villa van Lith, (3) een tuin, in Geffen, tussen Johannes 

Zesken enerzijds en Willelmus nzv Willelmus Maes soen anderzijds. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Gerardus filius (dg: quondam) Johannis dicti Ghiben soen Wijnkinus filius 

Johannis van den Hecke maritus et tutor Elizabeth sue uxoris (dg: et 

Willelmus filius Willelmus) filie dicti Johannis Ghiben soen super pecia 

terre tres lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Petri filii Ghibonis Pelsers ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis (dg: Brio) Broes ex alio atque super medietate 

cuiusdam orti siti in (dg: p) dicta parochia inter (dg: hereditatem) 

stegam dictam die Voert Stege ex uno et inter hereditatem Willelmi Lemmen 

soen ex alio scilicet dividendo dictum ortum in duas medietates equales 

per fines #scilicet# illa medietate que sita est versus villam de Lijt #+ 

{BP 1178 f 374r 02 invoegen}# et super jure ad opus Walteri filii 

#naturalis# Willelmi dicti Maes soen renunciaverunt promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes Penu et Gerardus datum 

quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 374r 02 do 07-04-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 374r 01}. 

+et super orto sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis Zesken 

ex uno et inter (dg: hereditatem) Willelmi filii naturalis Willelmi Maes 

soen ex alio. 

 

BP 1178 f 374r 03 do 07-04-1390. 

Gerardus zv Johannes Ghiben soen en Willelmus nzv Willelmus Maes soen ev 

Mechtildis dv voornoemde Johannes Ghiben soen deden tbv Wijnkinus zv 

Johannes van den Hecke afstand van (1) een hofstad in Geffen, tussen 

Walterus van Oekel enerzijds en Elizabeth die Weduwe anderzijds, (2) de 

helft van een tuin, in Geffen, tussen de steeg gnd die Vortstege enerzijds 

en Willelmus Lemmen soen anderzijds, te weten de helft richting de kerk van 

Geffen. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Johannis Ghiben soen et Willelmus 

#naturalis# filius Willelmi Maes soen maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicti Johannis Ghiben soen super domistadio 

sito in Geffen inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth die Weduwe ex alio atque #super# medietate orti 

siti in dicta parochia inter stegam dictam die Vortstege ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Lemmen soen ex alio scilicet dividendo dictum ortum 

in duas medietates equales per fines #scilicet# illa medietat que sita 

est versus ecclesiam de Geffen ad opus Wijnkini filii Johannis van den 

Hecke renunciaverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374r 04 do 07-04-1390. 

Wijnkinus zv Johannes van den Hecke ev Elizabeth, en Willelmus nzv 

Willelmus gnd Maes soen ev Mechtildis, dv Johannes gnd Ghiben soen, deden 

tbv Gerardus zv voornoemde Johannes Ghiben afstand van 4 1/3 hont, in 

Geffen, op de gemeint aldaar, tussen Petrus Pelser enerzijds en Nijcholaus 

Peters soen anderzijds. 

 

(dg: Debent XII denarios). 

Wijnkinus filius Johannis van den Hecke maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Willelmus filius naturalis Willelmi dicti Maes 

soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum Johannis 

dicti Ghiben soen super pecia terre quatuor hont et terciam partem unius 
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hont continente sita in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem 

inter hereditatem Petri Pelser ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Peters soen (dg: soen) ex alio ad opus Gerardi filii dicti Johannis 

Ghiben renunciaverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374r 05 do 07-04-1390. 

Heijlwigis dvw Fijssia van Haren deed tbv haar broer Johannes van Haren 

afstand van (1) een hofstad, in Hintham, tussen Petrus Bever enerzijds en 

Petrus Meijnnarts anderzijds, (2) een stuk land, in Hintham, tussen 

Elizabeth Zelen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land, 

in Hintham, tussen Adam van den Kerchove enerzijds en Elizabeth Roelofs 

anderzijds. 

 

Heijlwigis filia quondam Fijssie de Haren cum tutore super domistadio 

sito in Hijntam inter hereditatem Petri Bever ex uno et inter hereditatem 

Petri Meijnnarts ex alio item super (dg: orto) pecia terre sita in 

Hijntam inter hereditatem Elizabeth Zelen ex uno et inter communem 

plateam ex alio item super pecia terre sita in Hijntam inter hereditatem 

(dg: Eve) Ade van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Roelofs ex alio et (dg: super hoc) et super jure ad opus Johannis de 

Haren sui fratris renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 374r 06 do 07-04-1390. 

Johannes van Haren zvw Fijssia van Haren deed tbv zijn zuster Heijlwigis 

afstand van (1) een stuk land, gnd die Groet Hostat, achter Hintham, tussen 

Albertus van Lijt zvw Petrus enerzijds en Johannes Tielmans soen 

anderzijds, (2) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Heesche 

Vrede, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Gerardus 

van Bruggen Pauwels soen anderzijds. 

 

Johannes de Haren filius quondam Fijssie de Haren super pecia terre (dg: 

sit) dicta die Groet Hostat sita (dg: #..# in Hijn) retro Hijntam inter 

Alberti de Lijt (dg: ex) filii quondam Petri ex uno et inter hereditatem 

Johannis Tielmans soen ex alio atque super dimidio iugero terre sito in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Heesche Vrede inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Bruggen Pauwels soen ex alio et super jure !opus Heijlwigis sue sororis 

(?verbeterd uit: filie) renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 374r 07 ±do 07-04-1390. 

Adam van Mierd maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan 

door Johannes Meester zvw Henricus met zijn goederen {niet afgewerkt 

contract17}. 

 

Adam de Mierd calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Meester filium quondam Henrici cum suis bonis. 

 

BP 1178 f 374r 08 ±.. 16-03-1645. 

Simon Petrus van Drijborch verklaarde dat Gosuina van Noort de navolgende 

cijns van 2 oude schilden heeft gelost. 

 

Simon Petrus van Drijborch (dg: .) heeft oopentlijck beleden dat Gosuina 

van Noort desen chijns van twee aude schilden metten afterstel van dien 

aen haere handen heeft gelost ende gequeten. Actum IX meert ...VI XLV J 

van der Meule. 

 

                         
17 Voor afgewerkt contract, zie BP 1178 f 370v 09 ma 18-04-1390. 
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BP 1178 f 374r 09 vr 08-04-1390. 

Hugo Swartoghe van Empel, zijn kinderen Theodericus Nobel, Lambertus, 

Johannes van Os, Ghisbertus die Veer? en Beatrix, Willelmus Luwe ev 

Clemencia, en Willelmus Jacobs soen ev Ermgardis, dv voornoemde Hugo, 

verkochten aan Goeswinus zvw Andreas van Homheze een n-erfcijns van 2 oude 

schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een kamp gnd die 

Busen Egsken, 2 morgen groot, in Meerwijk, tussen Henricus Becker zvw 

Willelmus die Heirde enerzijds en Ghibo die Veer anderzijds. 

 

Hugo Swartoghe de Empel Theodericus Nobel Lambertus Johannes de Os 

Ghisbertus die [?V]eer (dg: Willelmus Luwe et W eius liberi ...) Beatrix 

eius liberi cum tutore Willelmus Luwe maritus et tutor Clemencie sue 

uxoris Willelmus (dg: Jac) Jacobs soen maritus et tutor legitimus 

Ermgardis sue uxoris filiarum dicti Hugonis hereditarie vendiderunt 

Goeswino filio quondam (dg: Bernardi) Andree de (dg: B) Homheze 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex quodam campo dicto die Busen Egsken duo iugera 

continente sito #in# jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Henrici 

Becker filii quondam Willelmi die Heirde ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis die Veer ex alio ut dicebant promittentes cum tutore super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Jordanus datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 374r 10 vr 08-04-1390. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1390-04-08 reg 449 scan VC14_006. 

Johannes van Amstel nzvw hr Gerardus van Amstel verkocht aan mr Wolphardus 

van Ghiessen de volgende erfcijnzen, die betaald worden met Sint-Lambertus 

(1) 6 penningen (dg: oude pe)cunia cijns, die kv Agnes van Rucven, (2) 6 

penningen (dg: oude pecunia) cijns, die Jacobus van den Eijnde, (3) 6 

penningen (dg: oude pecunia) cijns, die kvw Cristianus gnd Corstiaens, (4) 

10 penningen (dg: oude pecunia) cijns, gaande uit goederen van wijlen hr 

Johannes van Benthem, gnd uter Kameren, (5) 3½ penning (dg: oude pecunia) 

nieuwe cijns, die Henricus Lanen soen, (6) 2½ penning oude (dg: pecunia) 

cijns die Willelmus Arts soen van den Slike, (7) 2½ penning (dg: oude 

pecunia) cijns, die Johannes van der Veerdonc uit de goederen gnd ter 

Veerdonk, (8) 3 penningen (dg: oude pecunia) cijns, die Elizabeth wv 

Arnoldus Oeden soen, (9) 3 penningen (dg: oude pecunia) cijns, die 

Elizabeth dv Oda van Eirde, (10) 3 penningen (dg: oude pecunia) cijns die 

Lucas van Bubnagel, (11) 2½ schelling cijns die jkvr Katherina uit de 

goederen gnd ten Hoemberg, (12) 3 schelling cijns die Johannes die Doncker 

uit zijn huis en tuin naast de plaats gnd ten Wijer, en welke voornoemde 

cijnzen betaald worden, een oude groot Tournoois voor 12 penningen 

gerekend, (13) 3 penning gemeen paijment die Oda gnd Oeden dochter van 

Eirde betaalt, (14) 7½ groot gemeen paijment gaande uit de goederen gnd der 

Kuikser Hoeven, (15) 7 schelling gemeen paijment die Lijnkina van der 

Lijnden uit haar huis en tuin, (16) 17 penning gemeen paijment die 

Nijcholaus Ghijbkens soen uit de goederen gnd die Hoelse Hoeve, (17) 16 

penning gemeen paijment die Batha van der Straten betaalt, (18) 4 zwarte 

kleine tournosen die Ghibo van Maren, (19) een kleine zwarte tournose 

penning die Theodericus die Smit, (20) een kleine zwarte tournose die 

Hadewigis Dinnekens, (21) 2 cijnshoenderen die Theodericus Oeden soen, (22) 

2 hoenderen die Roelkinus Abekens Suager, (23) een hoen dat de abdij van 

Berne, (24) 4 kapoenen die Henricus zvw Henrici Vos uit een huis en tuin 

van voornoemde wijlen Henricus Vos betaalt, uit erfgoederen gelegen onder 

Dinther en Heeswijk, en welke cijnzen en hoenderen met het recht “te 

gewinne” worden beaald. 

 

Johannes de Amstel filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel 

hereditarios census infrascriptos (dg: vid) solvendos hereditarie 

Lamberti videlicet sex denarios (dg: antique pe)cunie #census# quos 

liberi Agnetis de Rucven item sex denarios (dg: antique pecunie) #census# 

quos Jacobus van den Eijnde item sex denarios (dg: antique pecunie) 
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#census# quos liberi quondam Cristiani dicti Corstiaens (dg: item X 

denarios antique pecunie quos) solvere tenentur item X denarios (dg: 

antique pecunie) #census# solvendos ex bonis #domini# Johannis quondam 

Johannis de Benthem dictis uter Cameren item tres et dimidium denarios 

(dg: antique pecunie) #novi census# quos Henricus Lanen soen item II #et# 

dimidum denarios antique (dg: pecunie so) #census# quos Willelmus Arts 

soen van den Slike item duos et dimidium denarios (dg: antique pecunie) 

#census# quos Johannes van der Veerdonc ex bonis dictis ter Veerdonc et 

tres denarios (dg: antique pecunie) #census# quos Elizabeth relicte 

quondam Arnoldi Oeden soen et tres denarios (dg: antique pecunie) 

#census# quos Elizabeth filia Ode de Eirde item tres denarios (dg: 

antique pecunie) census quos Lucas de Bubnagel item (dg: .) duos et 

dimidium solidos census quos domicella Katherina de bonis dictis ten 

Hoemberch item tres solidos census quos Johannes (dg: van den Wij die) 

die Doncker ex domo et orto (dg: sito) suis sitis iuxta locum dictum ten 

Wijer (dg: item item) solvendos et qui census (dg: oe) predicti solvendi 

scilicet antiquo grosso Turonensi denario pro XII denariis computato seu 

valorem item tres denarios communis pagamenti quos Oda dicta Oeden 

dochter de Eirde #solvere tenetur# item septem et dimidium grossos 

communis pagamenti solvendos ex bonis dictis der Kuijcscher Hoeven item 

septem solidos communis pagamenti quos Lijnkina van der (dg: Hij) Lijnden 

ex domo orto suis (dg: sol) item decem et septem denarios communis 

pagamenti quos Nijcholaus Ghijbkens soen ex bonis dictis die Hoelsche 

Hoeve item sedecim denarios communis pagamenti quos Batha van der Straten 

solvere tenetur item quatuor nigros Turonenses parvos quos Ghibo de Maren 

atque unum parvum nigrum Turonensem denarium quos Theodericus die Smit 

item (dg: H) unum parvum nigrum Turonensem denarium quod Hadewigis 

Dinnekens item duos pullos censuales quos Theodericus Oeden soen item 

duos pullos quos Roelkinus Abekens Suager item I pullum quem (dg: frater 

Ger) 

 

1178 mf12 A 01 f. 374v. 

 Sexta post pasca: vrijdag 08-04-1390. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 374v 01 vr 08-04-1390. 

conventus de Berna item quatuor capones quos Henricus filius #quondam# 

Henrici Vos (dg: solvere tenentur) ex (dg: dom) domo et orto dicti 

quondam Henrici Vos annuatim solvere tenetur ex hereditatibus sitis infra 

parochias de Dijnter et de Heeswijc et qui census (dg: cum j) pulli cum 

omni jure relevii sunt solvendi ut dicebat vendidit magistro Wolphardo de 

(dg: d Ghiessel) Ghiessen promittens warandiam tamquam de censibus et 

pullorum (dg: jus) pleno jure relevii solvendos et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Jorden datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 374v 02 vr 08-04-1390. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel en zijn kinderen Arnoldus 

en Gerardus verkochten aan broeder Henricus Berwout prior etc een lijfrente 

van 10 oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, gaande uit (1) 4 morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd in de Grote Wert, tussen Johannes van Gewanden enerzijds en Paulus 

Jacobs soen anderzijds, (2) 2 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in de 

Grote Wert, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en wijlen Gobelinus van 

Gewanden anderzijds, (3) een huis en tuin van voornoemde Albertus, in 

Maren, ter plaatse gnd Gewande, tussen Otto Werners soen enerzijds en 

Wernerus Ebbekens soen anderzijds. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel #Arnoldus et 

Gerardus eius liberi# legitime vendiderunt fratri Henrico Berwout priori 

etc vitalem pensionem X aude scilde Francie seu valorem solvendam (dg: ad 

.) anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim Remigii et 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

75 

mediatim pasce ex quatuor iugeribus terre sitis in parochia de Maren in 

loco dicto in den Groten Wert inter hereditatem Johannis de Gewanden ex 

uno et inter hereditatem (dg: Pauwels) Pauli Jacobs soen ex alio item ex 

duobus iugeribus terre sitis in #(dg: dicta)# parochia (dg: in .) et loco 

predictis inter hereditatem Gerardi (dg: filii dicti venditoris) 

#predicti# ex uno et inter hereditatem quondam Gobelini de Gewanden ex 

alio item ex domo et orto dicti #Alberti# venditoris sitis (dg: d) in 

dicta parochia in loco dicto Gewanden inter hereditatem Ottonis (dg: 

Gobe) Werners soen ex uno et inter hereditatem Werneri Ebbekens soen ex 

alio ut dicebat (dg: promittentes et cum) promittentes indivisi super 

habit et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit. Testes Penu et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 374v 03 vr 08-04-1390. 

Theodericus van Hoculem schoenmaker schonk aan zijn zoon Matheus en diens 

vrouw Cristina dvw Johannes Knijf de helft18 van een huis en tuin, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes die 

Smit enerzijds en erfgoed van Henricus Buijc anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemd erfgoed van Johannes Smit, belast met de helft van cijnzen 

die uit het huis gaan. 

 

Solvit XVII solidos et VII denarios. 

Theodericus de Hoculem (dg: sartor) sutor medietatem domus et orti 

sitorum in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis 

die Smit ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) Henrici Buijc ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est (dg: versus v) contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis Smit ut dicebat (dg: d) supportavit 

Matheo suo filio cum Cristina sua uxore filia quondam Johannis Knijf 

nomine dotis ad jus oppidi promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta medietate censuum ex dicta integris domo et orto de jure 

solvendorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374v 04 vr 08-04-1390. 

Johannes van Kuijc alias gnd Moelijmaker maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door hr Theodericus Rover ridder met 

zijn goederen. 

 

Johannes de Kuijc alias dictus Moelijmaker omnes vendiciones et 

alienaciones factas per dominum Theodericum Rover (dg: R) militem cum 

suis bonis calumpniavit. Testes (dg: datum) Penu et Goess datum sexta 

post pasca. 

 

BP 1178 f 374v 05 vr 08-04-1390. 

Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet van Os beloofden aan Jacobus 

Kesselman 58 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Arnoldus Zanders soen et Henricus de Loet #de Os# promiserunt Jacobo 

Kesselman LVIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374v 06 vr 08-04-1390. 

Franco Nollekens droeg over aan Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius 

handschoenmaker (1) een huis, erf en tuin in Oss, ter plaatse gnd aan de 

Heuvel, tussen Arnoldus die Smit enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stuk land, 4½ lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, 

tussen Johannes gnd Baudekens soen enerzijds en Rijcoldus Baudekens soen 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Arnoldus gnd 

                         
18 Zie → BP 1179 p 024v 05 za 24-12-1390, overdracht van deze helft. 
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Nolleken. 

 

Franco Nollekens domum aream et ortum sitos in parochia de Os ad locum 

dictum aen den Hoevel inter hereditatem Arnoldi die Smit ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque peciam terre quatuor et 

dimidium lopinos siliginis annuatim in semine capientem sitam in dicta 

parochia ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem Johannis dicti 

Baudekens soen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Baudekens soen ex 

alio venditas sibi per judicem etc ab Arnoldo dicto Nolleken filio 

quondam Gerongii cijrothecarii prout in litteris supportavit dicto 

Arnoldo Nolleken simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374v 07 vr 08-04-1390. 

Franco Nollekens droeg over aan Arnoldus Nolleken Geroncs en Willelmus van 

den Arennest zvw Nijcholaus ¼ deel19 van een stenen huis en erf met 

toebehoren, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed eertijds van 

Godefridus van Bussel, nu van Johannes gnd van Gheffen kramer, enerzijds en 

erfgoed van Willelmus Tolinc anderzijds, aan hem verkocht20 door voornoemde 

Willelmus Tolinc. 

 

Franco Nollekens unam quartam partem domus lapidee et aree cum suis 

attinentiis site in Busco ad forum inter hereditatem (dg: dicti) dudum 

Godefridi de Bussel nunc ad Johannem dictum de Gheffen institorem 

spectantem ex uno et inter hereditatem Willelmi Tolinc ex alio venditam 

sibi a dicto Willelmo Tolinc prout in litteris supportavit Arnoldo 

Nolleken Geroncs (dg: filio) et Willelmo van den Arennest filio quondam 

Nijcholai cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 374v 08 vr 08-04-1390. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1178 f 374v 09 do 14-04-1390. 

De broers Johannes, Willelmus, Gerardus en Godefridus, kvw Johannes van 

Derentheren, en Walterus van den Stael ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes 

deden tbv Henricus Dicbier zvw Godefridus afstand van alle erfgoederen, 

cijnzen, pachten, hoenderen, en renten, die voornoemde wijlen Johannes van 

Derenteren in Boxtel, ter plaatse gnd Kasterle beurde, of had liggen, 

belast met onraad. 

Eerstgenoemde Johannes zal uit een huis, erf en erfgoederen, zoals vermeld 

in het volgende contract, een b-erfcijns van 16 pond betalen, die Wellinus 

van Neijnsel verworven had van voornoemde wijlen Johannes van Derenteren, 

zó dat dit geen schade oplevert voor voornoemde Henricus. 

 

Johannes Willelmus Gerardus Godefridus fratres liberi quondam Johannis de 

Derentheren #et Walterus van den Stael maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis# super omnibus 

hereditatibus (dg: dicti quondam) censibus paccionibus pullis et 

redditibus quas et quos dictus quondam Johannes de Derenteren in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Casterle habuit solvendos et sitas prout 

dictus #quondam# Johannes (dg: in ?decessit) tempore sui obitus post se 

reliquit et super jure ad opus (dg: dicti) Henrici Dicbier filii quondam 

Godefridi renunciaverunt promittentes (dg: ratam servare) indivisi ratam 

servare et dampna equaliter portabunt (dg: ..) exceptis oneribus dictis 

onraet ex premissis solvendis que dictus Henricus. Hoc addito quod 

                         
19 Zie → BP 1178 f 282r 01 do 04-08-1390, Arnoldus gnd Nolleken Geroncs en Willelmus van den 
Arennest zvw Nijcholaus droegen het ¼ deel over aan Johannes van Edigem tbv Johannes van 

Boert. 
20 Zie ← BP 1177 f 326v 08 wo 21-11-1386, Willelmus Tolinc verkocht het ¼ deel aan Franco 
Nollekens. 
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primodictus Johannes solvet (dg: ex hereditatibus sibi) ex domo et area 

et hereditatibus in contractu sequente contentis hereditarium censum XVI 

librarum quem Wellinus de Neijnsel erga dictum quondam de Derenteren 

acquisiverat sic (dg: sic) quod supra dictas hereditates dicti Henrici 

dampna exinde non eveniant ut recognovit et promisit (dg: Testes da). 

Testes Spanct et Scilder datum quinta octavas pasce. 

 

BP 1178 f 374v 10 do 14-04-1390. 

De broers Willelmus, Gerardus en Godefridus, kvw Johannes van Derentheren, 

Walterus van den Stael ev Elizabeth, en Henricus Dicbier zvw Godefridus ev 

Sophija, dvw voornoemde Johannes van Derentheren, deden tbv Johannes zvw 

voornoemde Johannes afstand van (1) het woonhuis van voornoemde wijlen 

Johannes, in Den Bosch, bij de plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Johannes 

Leonii van Erpe enerzijds en erfgoed van Ghibo Herinc en zijn zuster 

Aleijdis anderzijds, (2) 1½ morgen land van voornoemde wijlen Johannes, ter 

plaatse gnd die Vogeldonk, (3) een b-erfcijns van 13 pond, iets meer of 

minder, die voornoemde wijlen Johannes beurde uit de molen van Schijndel, 

(4) een b-erfcijns van 20 schelling die voornoemde wijlen Johannes beurde 

uit een erfgoed in Gemonde, (5) een b-erfcijns van 10 schelling, zodanig 

geld waarin deze 10 schelling volgens recht moeten worden betaald, die de 

dekaan en het kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch aan voornoemde 

wijlen Johannes betalen, (6) een eusel die voornoemde wijlen Johannes in 

Tongeren bij Eindhoven heeft liggen. 

De huwelijksafspraken van voornoemde Johannes zvw voornoemde Johannes en 

zijn vrouw Beatrix dv Hessello van Drongelen blijven van kracht. 

Voornoemde Johannes zvw voornoemde Johannes zal uit deze erfgoederen een 

erfcijns van 16 pond betalen, die Wellinus van Neijnsel zvw Jacobus 

{f.375r} Coptijt van voornoemde wijlen Johannes van Derentheren verworven 

had. 

 

Willelmus Gerardus Godefridus fratres liberi quondam Johannis de 

Derentheren Walterus van den Stael maritus et tutor Elizabeth sue uxoris 

et Henricus Dicbier filius quondam Godefridi maritus et tutor Sophije sue 

uxoris filiarum dicti quondam Johannis de Derentheren super domo (dg: 

...) habitationis cum suis attinentiis dicti quondam Johannis sita in 

Busco apud locum dictum Zile inter hereditatem Johannis Leonii de Erpe ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Herinc (dg: ex alio in .) et Aleijdis 

eius (dg: uxoris) #sororis# ex alio atque super uno et dimidio iugeribus 

terre dicti quondam Johannis sitis ad locum dictum die Vogeldonc item 

super hereditario censu XIII librarum vel (dg: circiter p) modicum minus 

vel maius quem dictus (dg: Joh) quondam Johannes solvendum habuit (dg: 

ex) annuatim ex molendino de Scijnle item hereditarius census XX 

solidorum quem dictus quondam Johannes solvendum habuit annuatim ex 

hereditate sita in Gemonden item super hereditario censu X solidorum 

talis monete in quali huiusmodi X solidi de jure sunt solvendi quem (dg: 

dictus quondam) decanus et capitulus ecclesie sancti Johannis in Busco 

dicto quondam Johanni solvere consueverunt atque super hereditate dicta 

eeusel quam dictus quondam Johannes (dg: solvendam .) sitam habuit ?in 

(dg: loco) parochia de Tongeren prope Eijndoven et super jure ad opus 

Johannis filii dicti quondam Johannis renunciaverunt promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt exceptis (dg: ..) oneribus exinde 

solvendis que ex premissis de jure sunt solvenda salvis tamen eis 

conventialibus (dg: prius habitis) matrimonialibus factis tempore quo 

dictus Johannes filius dicti quondam Johannis et Beatrix eius uxor filia 

Hessellonis de Drongelen per matrimonium copulabantur in suo vigore 

permansuris tali conditione quod dictus Johannes filius dicti quondam 

Johannis solvet ex premissis hereditarium censum (dg: censum) XVI 

librarum quem Wellinus (dg: Coptiten) de Neijnsel filius quondam Jacobi 

{vervolg is BP 1178 f 375r 02}. 
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1178 mf12 A 02 f. 375. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 375r 01 do 14-04-1390. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer beloofde aan zijn vader 40 Hollandse 

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

 

Henricus filius naturalis Rodolphi de Merlaer promisit dicto Rodolpho suo 

patri XL Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Spanct et Scilder datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 375r 02 do 14-04-1390. 

{Hoort bij BP 1178 f 374v 10}. 

(dg: ..) Coptijt erga dictum quondam Johannem de Derentheren acquisiverat 

sic quod ad et supra alias hereditates dicti quondam dampna exinde non 

eveniant [ut] recognovit et promisit (dg: testes datum supra) super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375r 03 do 14-04-1390. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer beloofde aan zijn vader 40 Gelderse 

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

 

Henricus filius naturalis Rodolphi de Merlaer promisit dicto Rodolpho suo 

patri XL Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Spanct et Scilder datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 375r 04 do 14-04-1390. 

Henricus zvw Henricus gnd Ketken verkocht aan Gerardus die Visscher zvw 

Johannes gnd die Doncker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Vloedakker, tussen Franco van Rode enerzijds en erfgoed 

gnd de Spikerse Hof anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti (dg: Kepken) #Ketken# hereditarie 

vendidit Gerardo die Visscher filio quondam Johannis dicti die Doncker 

hereditariam paccionem (dg: un) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro 

sito in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vloedacker inter 

hereditatem Franconis de Rode ex uno et inter hereditatem dictam den 

Spikersschen Hof ex alio promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 375r 05 do 14-04-1390. 

Ambrosius gnd Broes zv Johannes van Zelant verkocht aan Robbertus die 

Kersmaker zvw Johannes Nouden soen ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede van Geffen, tussen Henricus van Uden enerzijds en Johannes 

Luppen soen anderzijds. 

 

Ambrosius dictus (dg: Bu) Broes filius (dg: quondam) Johannis de Zelant 

dimidium iuger terre situm in parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede 

van Geffen inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem 

Johannis Luppen soen ex alio #hereditarie# vendidit Robberto die 

Kersmaker filio quondam Johannis Nouden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Scilder et Goeswijn datum supra. 

 

BP 1178 f 375r 06 do 14-04-1390. 

Johannes van Eijcke zvw Henricus van Eijcke verkocht aan Tielmannus gnd 

Tilen soen van den Zande een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Petrus gnd van der Beke beloofd had met Lichtmis in Den Bosch aan 

voornoemde Johannes te leveren, gaande uit (1) de helft van een schuur met 

ondergrond, in Tongeren, ter plaatse gnd Udenhoven, tussen Aleijdis gnd 
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Loden dochter enerzijds en Aleijdis gnd Zien dochter anderzijds, (2) de 

helft van een tuin, in Tongeren, ter plaatse gnd Udenhoven, tussen 

voornoemde Aleijdis Zien dochter enerzijds en Ywanus gnd van den Berghe 

anderzijds, (3) de helft van een akker gnd die Scoetakker, in Tongeren, ter 

plaatse gnd Udenhoven, tussen voornoemde Ywanus van den Berge enerzijds en 

Henricus van Houbraken anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes de Eijcke filius quondam Henrici de (dg: Eijke) Eijcke 

hereditariam paccionem unius et (dg: dimidii) dimidii modiorum 

#siliginis# mensure de Busco quam Petrus dictus van der Beke promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco 

tradere ex medietate horrei cum suo fundo siti in parochia de Tongeren ad 

locum dictum Udenhoven inter hereditatem Aleijdis dicte Loden dochter ex 

uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Zien dochter ex alio atque ex 

#medietate# orti (dg: -o) sito ibidem in parochia et loco predictis inter 

hereditatem (dg: dicti Ywani va) dicte Aleijdis Zien dochter ex uno et 

inter hereditatem Ywani dicti van den Berghe ex alio atque ex medietate 

agri terre dicti die Scoetacker siti in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Ywani van den Berge ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Houbraken ex alio prout in litteris continetur ut dicebat vendidit 

Tielmanno #dicto# Tilen soen van den (dg: Zande) Zande promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 375r 07 do 14-04-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Kepken van Nuwelant verkocht aan Lambertus 

Keelbreker ½ morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die 

Loefvoertse Hoeve, welke jaarlijks gedeeld wordt tegen een andere ½ morgen 

aldaar, welke ½ morgen land was van wijlen Arnoldus van den Berge en aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Yda dvw voornoemde Arnoldus van den 

Berghe gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes filius Johannis dicti Kepken de Nuwelant dimidium iuger terre 

#(dg: ad se spec)# situm in (dg: lo parochia de) loco dicto die Hoeven ad 

locum dictum die (dg: B) Loefvoertsche #Hoeve# et quod dimidium iuger 

terre annuatim contra unum aliud dimidium iuger terre situm ibidem et 

quod dimidium iuger terre fuerat quondam Arnoldi van den Berge et quod 

dimidium iuger terre primodicto Johanni (dg: de morte dicti) et Yde sue 

uxori filie dicti quondam Arnoldi van den Berghe de morte eiusdem quondam 

Arnoldi successione est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto 

Keelbreker promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

Zegediken et (dg: f) aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 375r 08 do 14-04-1390. 

Johannes die Zeellander beloofde aan Johannes van den Doeren van Arsscot, 

tbv hr Jordanus Brant, 24 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Johannes die Zeellander promisit Johanni van den Doeren de Arsscot ad 

opus domini Jordani Brant XXIIII Hollant gulden seu valorem ad (dg: mo) 

pasca proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 375r 09 do 14-04-1390. 

Destijds had Hermannus Loden soen verworven van Katherina wv Walterus gnd 

van Broechoven en haar zoon Henricus (1) het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Katherina had, in 8 morgen land van wijlen voornoemde Walterus Bac, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Goeswinus van 

Boest anderzijds, (2) het deel, dat aan voornoemde Katherina en haar zoon 

Henricus behoort, in voornoemde 8 morgen. Vervolgens hadden voornoemde 
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Katherina en haar zoon Henricus beloofd dat zij voornoemde Hermannus hierin 

zouden vesten voor heer en hof waarvan voornoemde 8 morgen afhangen. 

Voornoemde Hermannus droeg thans over aan Johannes gnd die Jonghe van Os 

voornoemd vruchtgebruik en deel, met voornoemde belofte. 

 

#Notum sit universis quod cum# Hermannus Loden soen usufructum atque 

totum jus vitalis (dg: pensionis) possessionis quem et quod Katherina 

relicta quondam Walteri dicti de Broechoven habuit et habere potuit ac 

debuit quovis modo in octo iugeribus terre dicti quondam Walteri Bac 

sitis in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et 

inter hereditatem Goeswini de (dg: Best ex alio) Boest ex alio atque 

totam partem et omne jus dicte Katherine et Henrico eius filio 

competentes quovis modo in dictis octo jugeribus terre (dg: quem 

usufructum ..et jus vitalis possessionis et quas totam [partem et jus 

predictas dictus Hermannus) erga dictos Katherinam et Henricum eius 

filium acquisivisset (dg: prout in litteris supportavit Johanni dicto die 

Jonde Jonghe de Os simul cum ... ... promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui depo) et cum deinde dicti Katherina et (dg: ..) 

Henricus eius filius promisissent indivisi super omnia quod ipsi dictum 

Hermannum in dictis usufructu atque in dictis parte et jure ad requisitum 

dicti Hermanni imponent instituent et firmabunt et heredabunt coram 

domino et curia a quo seu qua dicta octo iugera terre dependent in feodum 

prout hoc dicto Hermanno ratum erit perpetue atque firmum prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Hermannus 

dictum usufructum atque dictas partem et jus atque dictam promissionem et 

obligationem in dictis litteris contentam supportavit Johanni dicto die 

Jonghe de Os (dg: pro) cum litteris jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375r 10 do 14-04-1390. 

Voornoemde Hermannus beloofde Johannes die Jonghe van Os in voornoemde 8 

morgen te vesten voor hof en heer waarvan ze afhangen. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia (dg: dicto) Johanni die Jonghe de 

Os quod ipse (dg: dictum) Hermannus eundem Johannem in dictis octo 

iugeribus terre imponet instituet heredabit et firmabit coram curia et 

domino a quibus dependent in feodum prout (dg: i) illi qui super hoc de 

jure sunt sententiatores judicabunt id dicto Johanni ratum fore atque 

firmum. 

 

1178 mf12 A 03 f. 375v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 375v 01 do 14-04-1390. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze, haar dochters Elizabeth, Heijlwigis de 

jongere en Katherina, Johannes van Beircke zv Everardus van Beircke ev 

Aleijdis, Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os zv Johannes van 

Os ev Heijlwigis de oudere, Willelmus van der Hullen ev Mechtildis, en 

Godefridus Posteel ev Oda, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Gerardus, 

voor zich en voor Johannes en Margareta, kv eerstgenoemde Mechtildis en 

Gerardus, gaven uit aan Gerardus zvw Johannes van Doerne de navolgende 

erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, (1) een stuk erfgoed gnd 

dat Kalver Geloect, tussen Willelmus van Leemputten enerzijds en de beemd 

gnd de Gemeine Beemd anderzijds, (2) een stuk beemd aldaar, tussen hr 

Jacobus van Boemel enerzijds en voornoemde beemd gnd de Gemeine Beemd?, 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Hoij Beemd aldaar, tussen 

eerstgenoemde Mechtildis en haar kinderen enerzijds en Willelmus Mijnnemere 

anderzijds, (4) 2 stukken akkerland aldaar, tussen voornoemde hr Jacobus 

van Bucstel enerzijds en Gerardus zvw voornoemde Gerardus van Berze 

anderzijds, (5) een stuk land gnd die Lange Akker, ter plaatse gnd dat 

Rullen, beiderzijds tussen Willelmus Mijnnemere, met recht van weg over 
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erfgoederen van Gerardus zvw Gerardus van Berze aldaar, tot aan de gemene 

weg, voor zover deze erfgoederen liggen achter de erfgoederen van 

voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Berze; de uitgifte geschiedde voor (a) 

6½ oude groot, (b) ½ deel gnd een meij verken aan de grondheer, (c) een 

b-erfpacht van 2 mud 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Johannes en Margareta, minderjarige kv eerstgenoemde Mechtildis 

en wijlen Gerardus van Berze, zullen, zodra ze meerderjarig zijn hiermee 

instemmen. 

 

[Mech]tildis relicta [quondam] Gerardi de Berze Elizabeth Heijlwigis 

junior (dg: filie) Katherina eius filie cum tutore Johannes (dg: de) #de 

Beircke# filius Everardi de Beircke maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris Henricus de Amersoijen maritus et tutor Agnetis (dg: ux) sue 

uxoris Johannes (dg: fi) de Os filius Johannis de Os maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis (dg: sue uxoris) senioris et Willelmus van der 

Hullen maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et (dg: Henricus Pos) 

Godefridus Posteel maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filiarum 

dictorum Mechtildis et (dg: Ge) quondam Gerardi pro se et pro se Johanne 

et Margareta liberis primodictorum Mechtildis et Gerardi (dg: peciam 

terre tres quartas partes ad) hereditates infrascriptas sitas in parochia 

de Bucstel in loco dicto Onrode videlicet (dg: hereditatem dictam d) 

peciam hereditatis dictam dat Calver Geloect inter hereditatem Willelmi 

de Leemputten ex uno et inter pratum dictum den Gemeijnen Beemt ex alio 

item peciam prati sitam ibidem inter hereditatem domini Jacobi de Boemel! 

ex uno et inter dictum pratum den Gemeijnen [Beemt?] vocatum ex alio item 

peciam terre (dg: sitam ibidem in loco dicto d in Ghemeijn) dictam die 

Hoij Beemt sitam ibidem inter hereditatem primodicte Mechtildis et eius 

liberorum predictorum ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex 

alio item duas pecias terre (dg: sitas ibidem) arabiles sitas ibidem 

inter hereditatem dicti domini Jacobi de Bucstel! ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii dicti quondam Gerardi de Berze ex alio item 

peciam terre (dg: sitam ibidem in loco dicto) dictam die Lange Acker 

sitam (dg: ib) in loco dicto dat Rullen inter hereditatem Willelmi 

Mijnnemere ex utroque latere coadiacentem simul cum jure eundi redeundi 

et pergendi a dictis (dg: a d) hereditatibus per hereditates Gerardi 

filii quondam Gerardi de Berze ibidem sitas usque ad communem #plateam# 

ad minus dampnum in quantum dicte hereditates ibidem retro hereditates 

dicti Gerardi filii quondam Gerardi de Berze sunt site dederunt ad 

hereditariam paccionem (dg: J) Gerardo filio quondam Johannis de Doerne 

(dg: promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem d) ab eodem hereditarie possidendas pro sex et dimidio 

grossis antiquis et pro dimidia parte dicta een meij verken domino fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab 

a) primodicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum dictis eius 

liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes (dg: indi) cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et quod ipsi dictos Johannem #et# Margaretam 

liberos primodicte Mechtildis et quondanm Gerardi de Berze (dg: dum) ad 

hoc impuberes dum ad annos pubertatis pervenerint dicte donacioni ad 

pactum facient consentire et perpetue ratam servare. Quo facto alter 

repromisit. Testes Scilder et Goess datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 375v 02 do 14-04-1390. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes van Doerne en hr Henricus nzvw Jacobus 

koster van Bucstel priester beloofden aan Willelmus van der Hullen 62½ 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Johannis de Doerne et dominus Henricus 

filius naturalis quondam Jacobi custodis de Bucstel presbiter promiserunt 
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indivisi super omnia Willelmo van der Hullen sexaginta duos et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum (dg: datum) supra. 

 

BP 1178 f 375v 03 do 14-04-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Gerardus van Berze, haar dochters Elizabeth, 

Heijlwigis de jongere en Katherina, Johannes van Beircke zv Everardus van 

Beircke ev Aleijdis, Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os zv 

Johannes van Os ev Heijlwigis de oudere, Willelmus van der Hullen ev 

Mechtildis, en Godefridus Posteel ev Oda, dv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Gerardus, voor zich en voor Johannes en Margareta, kv eerstgenoemde 

Mechtildis en Gerardus, gaven uit aan Walterus zvw Walterus van Oerle 2 

bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd op Sanendonk, tussen Wautgherus 

van Casteren enerzijds en Hadewigis Joseph dochter en haar kinderen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, aan dekaan en kapittel van de kerk van Den Bosch, en thans voor (b) 

een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 

 

Dicti Mechtildis (dg: et cum) et sui liberi et generi ut supra duo 

bonaria prati sita in parochia de Bucstel in loco dicto op Sanendonc 

inter hereditatem Wautgheri de Casteren ex uno et inter hereditatem 

Hadewigis Joseph dochter et eius liberorum ex alio in ea quantitate 

ibidem sita sunt dederunt ad hereditariam paccionem Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle pro hereditario censu XL solidorum monete (dg: da 

presbitro) decano et capitulo ecclesie de Busco exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda primodicte Mechtildi ad eius vitam et post eius vitam dictis sui! 

liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore ut supra et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375v 04 do 14-04-1390. 

Voornoemde Walterus beloofde aan Willelmus van der Hullen 17¼ Hollandse 

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

 

Dictus Walterus promisit Willelmo van der Hullen (dg: X) XVII Hollant 

gulden (dg: minus una) et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375v 05 do 14-04-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Gerardus van Berze, haar dochters Elizabeth, 

Heijlwigis de jongere en Katherina, Johannes van Beircke zv Everardus van 

Beircke ev Aleijdis, Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os zv 

Johannes van Os ev Heijlwigis de oudere, Willelmus van der Hullen ev 

Mechtildis, en Godefridus Posteel ev Oda, dv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Gerardus, voor zich en voor Johannes en Margareta, kv eerstgenoemde 

Mechtildis en Gerardus, gaven uit aan Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel 

een heidekamp, in Boxtel, ter plaatse gnd in Eilde, tussen Goeswinus 

Steenwech enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

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

leveren. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi et generi cum suis tutoribus ut supra 

(dg: unum bonarium) quendam campum terre mericalis situm in parochia de 

Bucstel (dg: sr) ad locum dictum in Eilde inter hereditatem Goeswini 

Steenwech ex uno (verbeterd uit: ex) et inter (dg: he) communitatem ex 

alio prout situm est dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo filio 

naturali domini quondam Gerardi de Bucstel ab eodem hereditarie !paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab) primodicte 

Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum dictis eius liberis 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 
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cum tutore ut supra et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375v 06 do 14-04-1390. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Willelmus van der Hullen 25 Hollandse 

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

 

Dictus Gerardus promisit Willelmo van der Hullen (dg: X) XXV Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 375v 07 do 14-04-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Gerardus van Berze, haar dochters Elizabeth, 

Heijlwigis de jongere en Katherina, Johannes van Beircke zv Everardus van 

Beircke ev Aleijdis, Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os zv 

Johannes van Os ev Heijlwigis de oudere, Willelmus van der Hullen ev 

Mechtildis, en Godefridus Posteel ev Oda, dv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Gerardus, voor zich en voor Johannes en Margareta, kv eerstgenoemde 

Mechtildis en Gerardus, gaven uit aan Willelmus zvw Gerardus van Leemputten 

(1) een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen voornoemde 

Mechtildis en haar kinderen enerzijds en Gerardus zvw Gerardus van Berze 

anderzijds, (2) een stuk beemd aldaar, beiderzijds tussen Willelmus 

Mijnnemere, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 7 Keulse penningen aan de heer van Boxtel, en thans 

voor (b) een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Dicti (dg: Ge) Mechtildis et eius liberi et generi cum tutore peciam 

prati sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

dictorum Mechtildis et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii quondam Gerardi de Berze ex alio atque peciam prati sitam ibidem 

(dg: ad communem pla) inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex utroque 

latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communemm plateam dederunt 

ad hereditariam paccionem Willelmo filio quondam Gerardi de Leemputten 

(dg: pro) ab eodem hereditarie possidendas pro septem denariis dictis 

(dg: Co) Coelsche domino de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: 

sibi ab alio) dicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum dictis 

suis liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore ut supra et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 375v 08 do 14-04-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Willelmus van der Hullen 12½ Hollandse 

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

 

Dictus Willelmus promisit Willelmo van der Hullen XII et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf12 A 04 f. 376. 

 Quinta post misericordia: donderdag 21-04-1390. 

 

BP 1178 f 376r 01 do 14-04-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Gerardus van Berze, haar dochters Elizabeth, 

Heijlwigis de jongere en Katherina, Johannes van Beircke zv Everardus van 

Beircke ev Aleijdis, Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os zv 

Johannes van Os ev Heijlwigis de oudere, Willelmus van der Hullen ev 

Mechtildis, en Godefridus Posteel ev Oda, dv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Gerardus, voor zich en voor Johannes en Margareta, kv eerstgenoemde 

Mechtildis en Gerardus, gaven uit aan Gerardus van Duijsborch de navolgende 

erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, (1) een stuk land, tussen 

Gerardus zvw Gerardus van Berze enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 
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1 lopen roggeland aldaar, tussen Gerardus van Duijsborch enerzijds en 

Johannes Moens de oudere anderzijds, (3) een stuk land, naast Elizabeth van 

den Everbossche, tussen Gerardus van Duijsborch enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) de helft van een stuk land, gnd die Kwade Brake, tussen 

Gerardus zv Gerardus van Berze enerzijds en een gemene weg anderzijds, te 

delen door de einden, de helft naast voornoemde Willelmus Mijnnemere, 

echter voor voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Berze en voor eenieder die 

daarop recht heeft gereserveerd het recht van weg, vanaf zijn erfgoederen 

aldaar, over voornoemde erfgoederen, tot aan de gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 3 oude groot en 3 hoenderen aan de grondheer, en thans 

voor (b) een n-erfpacht van 13 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi et generi cum tutore ut supra hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode (dg: 

quarum una hered) peciam terre sitam inter hereditatem Gerardi filii 

quondam Gerardi de Berze ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex 

alio item unam lopinatam terre siliginee sitam ibidem inter hereditatem 

Gerardi de Duijsborch ex uno et inter hereditatem Johannis Moens (dg: 

soe) senioris ex alio item peciam terre sitam (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem Elizabeth van den Everbossche inter hereditatem Gerardi de 

Duijsborch ex uno et inter communem plateam ex alio item (dg: una) 

medietatem pecie terre dicte die Quade Brake site inter hereditatem 

Gerardi filii Gerardi de Berze ex uno (dg: co) inter communem plateam ex 

alio scilicet dividendo eandem peciam terre in duas partes equales per 

[fines scilicet] illa medietas que sita est (dg: versus) contigue iuxta 

hereditatem Willelmi Mijnnemere ut dicebant salvo tamen Gerardo filio 

quondam Gerardi de Berze jure eundi et redeundi et pergendi (dg: per d) a 

suis hereditatibus ibidem sitis per dictas hereditates usque ad communem 

plateam ad minus dampnum et unicuique persone viam de jure in premissis 

habenti dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo de (dg: d) Duijsborch 

ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: ...) tribus aude grossis (dg: 

domino f) et tribus pullis domino fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione (dg: tre) tredecim sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda dicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum eius 

liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis et 

promittentes indivisi cum tutore ut supra et alter repromisit. Testes 

Goess et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 376r 02 do 14-04-1390. 

Voornoemde Gerardus van Duijsborch beloofde aan Willelmus van der Hullen 

43¾ Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus de Duijsborch promisit super omnia Willelmo van der 

Hullen XLIII Hollant gulden (dg: seu) et tres quartas partes unius 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 376r 03 do 21-04-1390. 

Johannes van Eijcke, Hermannus Oeden soen en Ghibo zvw Hermannus Backe 

beloofden aan Rolandus Turello 500 Hollandse gulden met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1390; 9+31+30+25=95 dgn) te betalen, op straffe van 

10. 

 

(dg: W...) Johannes de Eijcke Hermannus Oeden soen et Ghibo filius 

quondam Hermanni Backe promiserunt Rolando Turello Vc Hollant gulden ad 

Jacobi proxime persolvendos pena X. Testes Gerardus et Goess datum quinta 

post misericordia. 
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BP 1178 f 376r 04 do 21-04-1390. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi duo servabunt (dg: ..m) tercium indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf12 A 05 f. 376v. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 376v 01 do 14-04-1390. 

Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Adam van Mierd een n-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) (dg: een stuk land gnd die Grootakker, 16 lopen groot, in Oerle, 

tussen) Ghevardus zvw Stephanus zvw Petrus Sniders enerzijds en kv Arnoldus 

gnd Grieten soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, die 

loopt van de villa van Oerle naar Den Bosch, (2) 3 lopen roggeland, in 

Oerle, ter plaatse gnd Kercoerle, tussen Paulus Hoerneman enerzijds en 

erfgoed van de monniken van Postel anderzijds, (3) een huis, erf en tuin, 

in Oerle, tussen Lambertus Hoernemans enerzijds en Johannes Gruijter 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Mere en met het 

andere eind aan een gemene weg, reeds belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

Rutgherus van den Stadeacker hereditarie vendidit Ade de Mierd 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis) #Andree# et in Bus[coducis] 

tradendam ex (dg: pecia terre dicta die Groetacker sedecim lopinatas 

continente terre siliginee continente #dicti venditoris# sita in parochia 

de Oerle inter hereditatem) Ghevardi [filii] quondam Stephani filii 

quondam Petri Sniders ex uno et inter hereditatem liberorum Arnoldi dicti 

Grieten soen ex alio tendente cum uno fine ad communem viam tendentem a 

villa de Oerle versus Buscumducis atque ex tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia in loco dicto Kercoerle inter 

hereditatem (dg: Paull) Pauli (dg: Hore) Hoerneman ex uno et inter 

hereditatem monachorum de Postula ex alio !ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem aliam deponere! ex domo #?et# area et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Oerle inter Lamberti 

Hoernemans ex uno et inter hereditatem Johannis Gruijter ex alio et ex 

attininentiis (dg: suis attinentiis) suis tendentibus cum (dg: uno) uno 

fine ad (dg: pi) locum dictum die Mere et cum reliquo fine ad communem 

plateam promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: et s) excepto uno grosso antiquo domino fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum quinta post octavas (dg: 

penthecostes) pasche. 

 

BP 1178 f 376v 02 do 14-04-1390. 

De gezusters Heijlwigis, Metta en Katherina, dvw Ghibo Kijevit, verkochten 

aan Ludekinus zv Martinus gnd Luden soen 1/3 deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van hun grootmoeder Metta Gielijs dochter, in een stuk beemd, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Bergsbroek, tussen Johannes gnd Enghelberen 

soen enerzijds en voornoemde Ludekinus anderzijds, belast met een cijns aan 

Johannes van de Dijk. 

 

Heijlwigis Metta et Katherina sorores filie quondam Ghibonis Kijevit cum 

tutore (dg: pe) terciam partem eis de morte quondam Mette Gielijs dochter 

earum avie successione advolutam in pecia prati sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto Bergsbroec inter hereditatem Johannis dicti 

Enghelberen soen ex uno et inter hereditatem Ludekini filii Martini dicti 

Luden soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Ludekino 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem #d# deponere excepto 

censu (dg: duc) Johanni de Aggere exinde solvendo. Testes Penu et Goess 
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datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 376v 03 do 14-04-1390. 

Johannes gnd Hoelcorf verkocht aan Johannes zv Willelmus gnd Reijnsen soen 

van Broeghel een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Schijndel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud 4½ 

lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde koper beurt, gaande uit alle 

erfgoederen, die aan voornoemde verkoper behoorden, gelegen onder Lieshout 

en de dingbank van Aarle, welke erfgoederen voornoemde Johannes verkoper 

eertijds uitgegeven21 had aan Godefridus zvw Arnoldus gnd die Smit van 

Lijeshout, te weten voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht van 9 mud 

4½ lopen rogge en 2 lopen raapzaad. 

 

(dg: Solvit quartam .......). 

Johannes dictus Hoelcorf hereditarie vendidit Johanni filio Willelmi 

dicti Reijnsen soen de Broeghel hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: parochia de) Scijnle tradendam ex hereditaria 

paccione novem modiorum (dg: siliginis) et quatuor et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Helmont quam dictus venditor (dg: se) solvendam 

habuit de et ex omnibus hereditatibus que spectabant ad dictum venditorem 

quocumque locorum #tam# infra parochias de Lijeshout quam infra 

jurisdictionem dictam dincbanc de Arle sitis et quas hereditates dictus 

Johannes venditor prius dederat ad pactum Godefrido filio quondam Arnoldi 

dicti die Smit de Lijeshout scilicet pro censu dominorum fundi exinde 

solvendo atque pro predicta paccione novem (dg: l) modiorum et quatuor et 

dimidii lopinorum siliginis et duorum lopinorum seminis raparum prout in 

litteris quas vidimus promittens warandiam et obligationem aliam in dicta 

paccione (dg: exin) novem modiorum et quatuor et dimidii lopinorum 

siliginis existentem deponere et sufficientem facere. Testes Penu et 

Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 04 do 14-04-1390. 

Johannes zv Johannes gnd Hoelcorf verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Hoelcorf prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 05 do 14-04-1390. 

Voornoemde Johannes Hoelcorf verkocht aan Johannes zv Willelmus gnd 

Reijnssen van Broeghel, tbv hem en zijn vrouw Beatrix, een lijfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Schijndel te leveren, gaande 

uit (1) voornoemde erfpacht van 9 mud 4½ lopen rogge, (2) 1 zesterzaad land 

gnd die Kuilse Braak, in Schijndel, tussen Gerardus van Aa enerzijds en kv 

Margareta van Gherwen anderzijds. De langstlevende krijgt de halve pacht. 

 

Dictus Johannes Hoelcorf legitime vendidit Johanni filio Willelmi dicti 

Reijnssen de Broeghel ad opus sui et ad opus (dg: f) Beatricis sue uxoris 

vitalem pensionem (dg: d-) unius modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam ad vitam eorum purificationis et in Scijnle tradendam ex dicta 

paccione novem modiorum et quatuor et dimidii lopinorum siliginis ut 

supra atque ex (dg: pecia terre) una sextariata terre dicta die Cuijlsche 

Brake sita in parochia de Scijnle inter hereditatem (dg: Gerardi d) 

Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem liberorum Margarete de Gherwen 

ex alio uit dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et (dg: cum) alter duitius 

vivens medietatem dicte pensionis possidebit etc. Testes datum supra. 

 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 058v 07 do 19-11-1388, uitgifte van deze goederen. 
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BP 1178 f 376v 06 do 14-04-1390. 

Arnoldus Zanders soen van Os en Henricus zvw Arnoldus van Loet beloofden 

aan Arnoldus Groet Art 32 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Arnoldus Zanders soen de Os et Henricus (dg: v) filius quondam Arnoldi de 

Loet promiserunt Arnoldo Groet Art XXXII Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 07 do 14-04-1390. 

Arnoldus Groet Art verhuurde aan Godefridus gnd Robben soen een stuk land 

van wijlen Theodericus Bevers, in Berlicum, tussen Rutgherus Gheenkens soen 

enerzijds en Jacobus van den Placke anderzijds, voor de duur van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (wo 02-02-1390), per jaar voor 6 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit extraneus. Debent II solidos. 

Arnoldus Groet Art peciam terre quondam Theoderici Bevers sitam in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Rutgheri (dg: die Writer) 

#Gheenkens soen# ex uno et inter hereditatem (dg: Rov) Jacobi van den 

Placke ex alio ut dicebat (dg: here) locavit recto locacionis modo 

Godefrido dicto Robben soen ab eodem ad spacium sex annorum annorum (dg: 

datam) post purificationem proxime preteritam sine medio sequentium 

possidendam anno quolibet dictorum sex annorum pro duobus modiis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum purificationis et primo termino purificationis proxime futuro 

promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 08 do 14-04-1390. 

Hermannus Roggen ev Agnes dv Johannes gnd Nouden droeg over aan zijn 

voornoemde schoonvader Johannes Nouden een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem en zijn vrouw Agnes 

overgedragen door voornoemde Johannes Nouden. 

 

Hermannus Roggen maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie (dg: q) 

Johannis dicti Nouden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis supportatam sibi a 

(dg: a) dicto Johanne Nouden cum dicta Agnete sua uxore nomine dotis ad 

jus oppidi prout in litteris supportavit dicto Johanni Nouden suo socero 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 09 do 14-04-1390. 

Voornoemde Johannes Nouden droeg voornoemde pacht van 1 mud rogge over aan 

Ygrammus Pangelart. 

 

Dictus Johannes Nouden dictam paccionem unius modii siliginis supportavit 

Ygrammo Pangelart (dg: pro) cum litteris et aliis jure promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 376v 10 do 14-04-1390. 

Voornoemde Johannes Nouden droeg over aan Ygrammus Pangelart een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen door Hermannus Roggen. 

 

Dictus Johannes Nouden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco supportatam sibi ab Hermanno Roggen prout in litteris 

(dg: sup) ut dicebat supportavit Ygrammo Pangelart cum (dg: litteris et 

jure) omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 376v 11 do 14-04-1390. 

Ygrammus Pangelart ev Mechtildis dv Johannes Nouden droeg over aan 

voornoemde Johannes Nouden een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, die voornoemde Johannes Nouden verworven had van 

Johannes zv Everardus van de Kerkhof, en welke pacht voornoemde Johannes 

Nouden geschonken had aan voornoemde Ygrammus en Mechtildis. 

 

Ygrammus Pangelart (dg: #mar# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Johannes) maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie Johannis Nouden hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

quam paccionem dictus Johannes Nouden erga Johannem filium Everardi de 

Cijmiterio acquisiverat et quam paccionem dictus Johannes Nouden (dg: de) 

supportavit dicto Ygrammo cum dicta Mechtilde sua uxore nomine dotis ad 

jus oppidi prout in litteris supportavit dicto Johanni Nouden cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 A 06 f. 377. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 19-04-1390. 

 anno nonagesimo mensis aprilis die XVIII: maandag 18-04-1390. 

 

BP 1178 f 377r 01 do 14-04-1390. 

Ygrammus Panghelart ev Mechtildis dv Johannes Nouden stemde erin toe dat 

Hermannus Roggen verkocht of vervreemd heeft 2 mud rogge, Bossche maat, van 

b-een erfpacht, die voornoemde Johannes Nouden eerder geschonken had aan 

voornoemde Hermannus Roggen en diens vrouw Agnes. Hij beloofde voornoemde 

Hermannus niet aan te spreken over het weer terug inbrengen van voornoemde 

2 mud rogge b-erfpacht, bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Johannes Nouden zal nalaten. 

 

Ygrammus Panghelart maritus et tutor legitimus (dg: Agnetis) #Mechtildis# 

sue uxoris (dg: ...) filie Johannis Nouden consensiit in hoc quod 

Hermannus Roggen (dg: he) vendidit seu alienavit (dg: here) duos modios 

siliginis mensure de Busco hereditarie paccionis quos dictus Johannes 

Nouden prius supportavit dicto Hermanno Roggen cum Agnete sua uxore 

nomine dotis ad jus oppidi promittens (dg: q) super omnia quod ipse non 

impetet dictum Hermannum super reimportando (dg: dictum) dictos duos 

modios siliginis hereditarie paccionis scilicet ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus (dg: ..) Johannes Nouden in sua morte post se 

relinqueret. 

 

BP 1178 f 377r 02 do 14-04-1390. 

En op dezelfde manier stemde voornoemde Hermannus Roggen ev Agnes dv 

Johannes Nouden erin toe, dat voornoemde Ygrammus heeft verkocht en 

vervreemd 2 mud rogge b-erfpacht, die Johannes Nouden geschonken had aan 

voornoemde Ygrammus en diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Johannes. Hij 

zal voornoemde Ygrammus niet aanspreken op het inbrengen van voornoemde 

pacht van 2 mud rogge, in voornoemde deling. 

 

Et simili modo dictus Hermannus Roggen (dg: conse) maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie Johannis Nouden (dg: sil) consensit 

quod dictus Ygrammus duos modios siliginis hereditarie paccionis quos 

[s?!]uos Johannes Nouden (dg: sibi) dicto Ygrammo cum Mechtilde sua uxore 

filia dicti Johannis (dg: f) nomine dotis supportaverat vend[idi]t et 

aliena[vit] promittens super (dg: omnia) omnia quod ipse dictum Ygrammum 

non impetet super importando dictam paccionem duorum modiorum siliginis 

(dg: a) scilicet (dg: a) in divisione predicta. Testes Penu et Goess 

datum quinta post octavas pasce. 
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BP 1178 f 377r 03 di 19-04-1390. 

Henricus van Hijntham en Walterus nzvw Walterus van Hijntam beloofden aan 

Henricus Coppen soen uter Hasselt een n-erfcijns22,23 van 15 pond geld, met 

Epiphanie te betalen, gaande uit een huis24 en erf in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Smedeken zv 

Arnoldus Smeets van Middelrode enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Hijntam anderzijds. 

 

Henricus de Hijntham et Walterus filius naturalis quondam Walteri de 

Hijntam promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Henrico 

Coppen soen uter Hasselt hereditarium censum quindecim librarum monete 

hereditarie epijphanie ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis Smedeken filii Arnoldi Smeets de 

Middelrode ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) quondam Johannis de 

Hijntam ex alio promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum !tercia post 

misericorida. 

 

BP 1178 f 377r 04 ma 18-04-1390. 

En zij mogen de hele cijns of een deel ervan terugkopen wanneer zij willen, 

elk pond met 10 Hollandse gulden of de waarde, en met de cijns van het jaar 

van wederkoop voorzover er teruggekocht wordt. Opgesteld in het huis van 

Jordanus van Roesmalen in aanwezigheid van voornoemde Jordanus, Jacobus 

Loze, Henricus van Zulikem en Godefridus van Hijntam. 

 

Et ipsi seu eorum alter seu eorum heredes #semper quando voluerint# 

poterit redimere dictum censum in partem vel in toto singulis vel 

diversis vicibus quamlibet libram ?dicte cum (dg: sedecim) X Hollant 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis (dg: q) de illo quod 

redimetur promittens ut in forma. Acta in domo Jordani de Roesmalen 

presentibus eodem Jordano Jacobo Loze Henrico de Zulikem Godefrido de 

Hijntam anno nonagesimo (dg: ho) mensis aprilis die !XVIII hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 377r 05 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Henricus van Hijntham en Walterus beloofden aan voornoemde 

Henricus Coppen soen 9 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1391) te betalen, en voorts nog 7 keer 16 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar, over 2 jaar, over 3 jaar, 

over 4, over 5 jaar, over 6 jaar, en tenslotte over 7 jaar. Opstellen in 8 

brieven. 

 

Dicti Henricus de Hijntham et Walterus promiserunt indivisi super omnia 

se daturos et soluturos #dicto# Henrico Coppen soen (dg: ad spacium 

septem annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum) IX Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos #et# (dg: ad spacium se) XVI Hollant gulden seu valorem a 

purificationis proxime futuro ultra annum et XVI Hollant gulden seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos et tantum a 

purificationis proxime futuro ultra 3 annos et tantum a purificationis 

proxime futuro ultra 4 annos et tantum a purificationis proxime futuro 

ultra quinque annos et tantum a purificationis proxime futuro ultra sex 

annos et tantum a purificationis proxime ultra septem annos persolvendos. 

Testes datum supra. Et ponetur in octo litteris. 

 

                         
22 Zie → VB 1799 f 130r 03, ma 13-01-1399, Henric Coppen soen uijt der Hasselt was gericht aen 
huijs ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen deijnde der Hijnthemerestraten tusschen den 

erve Jan Smedekens soen Arnts geheijten Smeets de Middelrode ende tusschen den erve wilner 

Jans van Hijntham overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen. 
23 Zie → BP 1183 f 403v 03 do 30-10-1404, overdracht van de cijns. 
24 Zie ← BP 1178 f 377r 06 ma 18-04-1390, verkoop van een erfcijns van 4 pond uit dit huis. 
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BP 1178 f 377r 06 ma 18-04-1390. 

Henricus van Hijntam beloofde aan zijn neef Godescalcus van Hijntam een 

erfcijns25 van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis26 en erf van voornoemde Henricus, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen wijlen Johannes van 

Hijntam enerzijds en erfgoed van Johannes Smedeken zv Arnoldus Smit van 

Middelrode anderzijds. 

 

Henricus de Hijntam promisit (dg: super) se daturum et soluturum 

Godescalco de Hijntam suo cognato hereditarium censum quatuor librarum 

monete hereditarie mediatim (dg: na) Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area dicti Henrici sita in Busco ad finem vici Hijntamensis inter (dg: 

Jo quondam) #quondam# Johannis (dg: Smedeken) #de Hijntam# ex uno et 

inter hereditatem Johannis Smedeken filii Arnoldi Smit de Middelrode ex 

alio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 07 ma 18-04-1390. 

Vervolgens beloofde voornoemde Godescalcus dat hij voornoemde cijns27 niet 

zal manen, zo lang voornoemde Henricus leeft. 

 

Notum sit universis quod cum actum sit constitutus igitur dictus 

Godescalcus promisit super omnia quod ipse dictum censum non petet nec 

monebit quamdiu dictus Henricus vixerit in humanis salvis suis litteris 

in vigore. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 08 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Henricus van Hijntam droeg over aan Godescalcus van Hijntam een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die Theodericus zv Theodericus van Rode aan 

voornoemde Henricus en zijn zuster Elizabeth beloofd had, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Johannes 

Ghijskens priester enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Woesic 

anderzijds. 

 

Dictus Henricus #de Hijntam# hereditarium censum quinque librarum (dg: 

..) monete quem #Theodericus filius Theoderici (dg: Rode) de Rode 

promisit se daturum et soluturum dicto Henrico et Elizabeth eius sorori# 

solvendum (dg: habet) hereditarie mediatim (dg: Johannis) #Domini# et 

mediatim (dg: Domini) #Johannis# ex domo et area (dg: Theoderici de Rode 

frunitoris) sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem (dg: 

Gerardi de Spina) #domini Johannis Ghijskens presbitri# ex uno et inter 

hereditatem (dg: q dudum) Rutgheri de Woesic ex alio #prout in litteris 

quem nunc ad se pertinere dicebat# ut dicebat supportavit Godescalco de 

Hijntam promittens (dg: wara) #ratam servare# et obligationem #ex parte 

sui# in dicto censu (dg: de) existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 09 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Godescalcus droeg voornoemde cijns over aan voornoemde Henricus, 

                         
25 Zie → BP 1178 f 209v 05 za 30-12-1391, verkoop van deze erfcijns. 
26 Zie → BP 1178 f 377r 03 di 19-04-1390, verkoop van een erfcijns van 15 

pond uit dit huis. 
27 Zie → BP 1178 f 209v 05 za 30-12-1391, Godescalcus van Hijntham verkocht 

de cijns aan Gerardus Heerken. De bolfte niet te manen was daarna niet meer 

van kracht: Zie → VB 1799 f 129v 05, ma 13-01-1399, Gerijt Heerken joncste 

soen wilner Godevert Heerkens was gericht aen huijs ende erve Henrics van 

Hijntham gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der Hijnthemerstraten 

tusschen den erve wilner Jans van Hijntham ende tusschen den erve Jans 

Smedeken soen Arnts geheijten Smijt van Middelrode overmids gebrec van 

erfcijns dien hi dair aen had. 
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voor de duur van zijn leven. 

 

Dictus Godescalcus dictum censum supportavit dicto Henrico ab eodem ad 

eius vitam possidendum pe et non ultra promittens ratam servare. 

 

BP 1178 f 377r 10 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Sophia dvw Johannes van Hijntam een 

n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit de helft in een kamp, achter het klooster 

Porta Celi, tussen Ghibo van Best en Jacobus Loze enerzijds en Henricus van 

den Arennest anderzijds. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum Sophie filie quondam 

Johannis de Hijntam hereditarium censum quatuor librarum monete 

#hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini# ex medietate ad dictum 

Henricum spectante in quodam campo sito retro conventum de Porta Celi 

inter hereditatem Ghibonis de Best et Jacobi Loze ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Arennest ex alio ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 377r 11 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Sophia beloofde aan voornoemde Henricus dat zij voornoemde cijns 

niet zal manen, zolang voornoemde Henricus leeft. 

 

Dicta Sophia cum tutore promisit super omnia dicto Henrico quod ipsa 

dictum censum non monebit nec petet quamdiu dictus Henricus vixerit in 

humanis salvis suis litteris in vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 12 ma 18-04-1390. 

Godescalcus van Hijntam beloofde aan zijn broer Johannes van Hijntam 15 

gulden of de waarde, direct na overlijden van zijn oom Henricus van Hijntam 

te betalen. 

 

Godescalcus de Hijntam promisit super omnia Johanni de Hijntam suo fratri 

XV gulden seu valorem statim post decessum (dg: dicti) Henrici de Hijntam 

sui avunculi persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 13 ma 18-04-1390. 

(dg: Walterus d). 

 

BP 1178 f 377r 14 ma 18-04-1390. 

Walterus van Hijntam nzv etc verhuurde aan Henricus Coppen soen uter 

Hasselt een kamp, gelegen achter het klooster van Porta Celi, tussen Petrus 

van Bruggen enerzijds en Steijmpel anderzijds, voor een periode van 7 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Walterus de Hijntam filius naturalis etc (dg: unum ..) quendam campum 

situm (dg: in) retro conventum de Porta Celi inter hereditatem Petri de 

Bruggen ex uno et inter hereditatem Steijmpel ex alio locavit Henrico 

Coppen soen uter Hasselt ab eodem Henrico ad spacium (dg: octo octo) 

septem annorum post festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio 

sequentium libere possidendum promittens warandiam et obligationem 

deponere dicto spacio pendente. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377r 15 ma 18-04-1390. 

Voornoemde Henricus van Hijntam herriep elk testament dat eerder door hem 

gemaakt is. Opgesteld in het huis van Jordanus van Roesmalen in 

aanwezigheid van voornoemde Jordanus en zijn vrouw, Jacobus Loze, Henricus 

Coppen soen, Godescalcus van Hijntam en zijn zoon Johannes. 
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Dictus Henricus de Hijntam omne testamentum prius ab eo factum a 

quocumque evoluto usque in diem (dg: presentem) et horam presentem 

revocavit. Acta in domo Jordani de Roesmalen presentibus eodem Jordano 

#et eius uxore# Jacobo Loze Henrico Coppen soen Godescalco de Hijntam 

Johanne eius filio (dg: actum) anno nonagesimo mensis aprilis die XVIII 

hora vesperarum. 

 

1178 mf12 A 07 f. 377v. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 19-04-1390. 

 Secunda post misericordia: maandag 18-04-1390. 

 Quarta post misericordia: woensdag 20-04-1390. 

 Secunda post jubilate: maandag 25-04-1390. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 23-04-1390. 

 

BP 1178 f 377v 01 di 19-04-1390. 

Henricus van Hijntam droeg over aan Hermannus Gielijs soen, tbv Albertus 

Buc van Lijt, (1) 4 morgen land, gelegen naast de windmolen gnd de 

Baseldonkse Molen enerzijds en Petrus van Bruggen anderzijds, met een eind 

strekkend aan water gnd de Aa, (2) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Hoge 

Vliedert, naast jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt, belast met een 

b-erfcijns van 6 schelling. 

 

Henricus de Hijntam quatuor iugera terre sita iuxta molendinum venti 

dictum die Baseldoncsche Molen (dg: inter) ex uno et inter hereditatem 

Petri de Bruggen ex uno tendentia cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

atque unum juger terre ad se spectans (dg: in) sito loco dicto die Hoge 

Vliedert iuxta hereditatem domicelle Mabelie relicte quondam Leonii de 

Langvelt supportavit Hermanno Gielijs soen ad opus Alberti Buc de Lijt 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto sex solidorum ex 

dicto iugero sito in (dg: V) die Vliedert solvendo. Testes Penu et Goess 

datum tercia post miam. 

 

BP 1178 f 377v 02 ma 18-04-1390. 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Ghevarts voller beloofde aan Amelius Specier, 

tbv Johannes nzv voornoemde Heijlwigis, 400 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Heijlwigis; zou ze intussen 

overlijden dan aan voornoemde Amelius. 

 

Heijlwigis filia quondam Johannis dicti Ghevarts fullonis promisit super 

omnia Amelio Specier ad opus Johannis filii naturalis dicte Heijlwigis 

CCCC Brabant dobbel ad monitionem #dicti Johannis# persolvendos. Testes 

Penu et Scilder datum secunda post misericordia. Tradetur littera dicte 

Heijlwigi et si interim moratur dicto Amelio. 

 

BP 1178 f 377v 03 ma 18-04-1390. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Gerardus van Berkel, Johannes van de 

Dijk, Johannes van Erpe en Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofden 

aan Theodericus Specht en Andreas gnd Fent 528 Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Lambertus aanstaande (za 17-09-1390) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu Gerardus de Berkel Johannes de Aggere Johannes 

de Erpe et Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken promiserunt 

indivisi super omnia Theoderico Specht et Andree #dicto# Fent quingentos 

et XXVIII Gelre gulden seu valorem ad (dg: ...) Lamberti proxime futurum 

persolvendos. Testes Stamelart predictus et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 04 di 19-04-1390. 

Godescalcus van Hijntam beloofde aan zijn oom Henricus van Hijntam een 

lijfrente van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

93 

Godescalcus de Hijntam promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Henrico de Hijntam suo avunculo vitalem pensionem quinque 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortuus fuerit. Testes Penu et Goess datum tercia post 

mia. 

 

BP 1178 f 377v 05 di 19-04-1390. 

Godescalcus, Johannes en Sophia, kvw Johannes van Hijntam, droegen over aan 

Jordanus van Roesmalen alle goederen, die aan hen zullen komen na 

overlijden van hun oom Henricus van Hijntam, uitgezonderd de contracten die 

heden door voornoemde Henricus zijn gemaakt. 

 

Godescalcus et Johannes fratres et Sophia eorum soror liberi quondam 

Johannis de Hijntam cum tutore (dg: super omnibus bonis) #omnia bona# eis 

de morte Henrici de Hijntam eorum avunculi jure successionis advolvendis 

et super totum jus (verbeterd uit: toto jure) eis post mortem dicti 

Henrici quovis modo competente #et competituro# in omnibus bonis que 

dictus Henricus in sua morte post se relinquet ut dicebant (dg: ad opus 

Jord Jordani de Roesmalen renunciaverunt promittentes cum tut insuper 

super omnibus impeticionibus quibus ipsi dictum Henricum) supportaverunt 

Jordano de Roesmalen promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere salvis eis 

contractibus a dicto Henrico hodierno die factis in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 06 di 19-04-1390. 

Voornoemde Godescalcus, Johannes en Sophia deden afstand van alle 

geschillen met hun oom Henricus. Ze behouden de overdrachten en beloften, 

vandaag aan hen gedaan. 

 

Dicti Godescalcus Johannes et Sophia cum tutore super omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus ipsi Henricum eorum avunculum impetere 

possent a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quacumque 

occacione ut dicebant ad opus eiusdem Henrici renunciaverunt promittentes 

cum tutore ratam servare salvis eis omnibus supportacionibus #et 

promissionibus# et obligationibus eis hodierno die factis in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 07 di 19-04-1390. 

Henricus van Zulikem verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van 

Hijntam zvw Walterus van Hijntam en van Walterus nzvw voornoemde Walterus 

alle geldsommen die zij verschuldigd28 waren aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus de Zulikem palam recognovit !eis fore satisfactum per Johannem 

de Hijntam filium quondam Walteri de Hijntam et per Walterum filium 

naturalem eiusdem quondam Walteri ab omnibus debitis et pecuniarum summis 

que et quas ipsi seu eorum alter debebant et promiserant dicto Henrico a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem #in litteris vel extra# 

clamans eos quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 08 di 19-04-1390. 

Henricus van Hijntam machtigde Jordanus van Roesmalen zijn cijnzen, 

pachten, renten en tegoeden op te vragen en zijn goederen te beheren. 

 

Henricus de Hijntam dedit potestatem (dg: He) Jordano de Roesmalen (dg: 

bona sua regendi) census (dg: credita) #pacciones# et redditus et credita 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 080r 09 do 31-12-1388, Wolterus van Hijntham en Johannes 

van Hijntham beloofden aan Henricus van Zulikem 42 oude schilden op 06-06-

1389 te betalen. Mogelijk verband. 
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petendi etc et bona sua quecumque regendi usque ad revocacionem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 09 wo 20-04-1390. 

Henricus van Hijntam beloofde aan Jordanus van Roesmalen smid een 

n-erfcijns van 60 oude schilden, met Pinksteren te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Henricus de Hijntam promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum Jordano de (dg: Rosa) Roesmalen #fabro# hereditarium censum 

(dg: quinquaginta) #sexaginta# aude scilde hereditarie penthecostes de et 

ex omnibus bonis suis habitis et habendis quocumque consistentibus sive 

sitis. Testes Gerardus et Scilder datum quarta post miam. 

 

BP 1178 f 377v 10 ma 25-04-1390. 

Jacobus zv Henricus gnd Zelen soen verkocht aan Johannes zv Thomas gnd 

Hillen soen de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

direct naast erfgoed van Johannes van den Hecke, te weten de helft naast 

voornoemd erfgoed van Johannes van den Hecke, aan hem verkocht door 

Willelmus van der Hazeldonc, belast met de erkenning door verkoper gedaan 

van cijnzen in schepenbrieven begrepen, en belast met een b-erfcijns van 40 

schelling geld, welke cijns Johannes die Moelnere verworven had van 

voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus (dg: dictus) filius Henrici dicti Zelen soen medietatem domus et 

aree site in Busco ad aggerem vici Vuchtensis contigue iuxta hereditatem 

Johannis van den Hecke scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Johannis van den Hecke venditam sibi a 

Willelmo van der Hazeldonc prout in litteris vendidit Johanni filio Thome 

dicti (dg: Hi) Hillen soen supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta recognitione facta per dictum venditorem de censibus in (dg: ?s) 

predictis litteris contentis et excepto hereditario censu XL solidorum 

monete (dg: quem) exinde solvendo quem censum Johannes die Moelnere erga 

dictum Jacobum acquisiverat. Testes Penu et Scilder datum secunda post 

jubilate. 

 

BP 1178 f 377v 11 ma 25-04-1390. 

Jacobus zv Henricus Zelen soen droeg over aan Johannes zv Thomas Hillen 

soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

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

huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Petrus Bierman enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de helft van een 

tuin aldaar, over het water, tussen erfgoed van voornoemde Petrus enerzijds 

en het gemene water anderzijds, te weten de helften richting Vught, welke 

cijns aan hem was overgedragen door Willelmus van der Hazeldonc. 

 

Jacobus filius Henrici Zelen soen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

domus et aree site in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Petri (dg: J) Bierman ex uno et inter (dg: he) communitatem ex alio et ex 

medietate orti siti ibidem ultra aquam inter hereditatem dicti Petri ex 

uno et inter communem aquam ex alio scilicet ex illa medietate dictorum 

domus aree et orti que sita est versus Vucht supportatum dicto Jacobo a 

Willelmo van der Hazeldonc prout in litteris supportavit Johanni filio 

(dg: quo) Thome Hillen soen cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 377v 12 ma 25-04-1390. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde verkoper 94 gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en de andere 
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helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390). 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto venditori nonaginta quatuor gulden 

seu valorem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 377v 13 za 23-04-1390. 

Destijds had Henricus Aben soen (1) een huis en erf, eertijds van Bertoldus 

gnd Henrics soen voller, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen 

erfgoed van Johannes Baten soen enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd 

Moelneers anderzijds, (2) alle andere goederen van voornoemde Bertoldus, 

gekocht van hr Paulus van Haestricht heer van Venloen schout in Den Bosch, 

namens de hertogin van Brabant, als goederen die waren verbeurd door 

voornoemde Bertoldus, wegens de dood van Nijcholaus gnd Nijcoel zv Johannes 

gnd Rutghers soen van Os voller, veroorzaakt door voornoemde Bertoldus. 

Thans droeg voornoemde Henricus Aben soen voornoemd huis en erf, eertijds 

van voornoemde Bertoldus, in de straat gnd Beurde, over aan Godefridus nzvw 

Henricus Moelnere. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Aben soen domum et aream que 

fuerant Bertoldi dicti Henrics soen fullonis sitam in Busco ad vicum 

dictum (dg: Be) Buerde inter hereditatem Johannis Baten soen ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai dicti Moelneers ex alio atque omnia alia bona 

dicti Bertoldi #emendo acquisivisset# erga dominum Paulum de Haestricht 

dominum de Venloen sculthetum dudum in Busco ex parte et nomine domine 

nostre ducisse Brabancie tamquam bona demerita (dg: s) per dictum (dg: d) 

Bertoldum occacione necis quondam Nijcholai dicti Nijcoel filii Johannis 

(dg: J) dicti Rutghers soen de Os fullonis facte dudum per dictum 

Bertoldum ut dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Henricus Aben soen dictam domum et aream (dg: dicti) que fuerant 

dicti Bertoldi sitam in dicto vico Buerde vocato (dg: ve) supportavit 

Godefrido filio naturali quondam Henrici Moelnere cum omnibus #litteris# 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Penu et Scilder datum sabbato post miam. 

 

BP 1178 f 377v 14 za 23-04-1390. 

Voornoemde Godefridus en Johannes van Helvoert beloofden aan Henricus Aben 

soen 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390) te betalen. 

 

Dictus Godefridus et Johannes de Helvoert promisit Henrico Aben soen XXXV 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 A 08 f. 378. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 23-04-1390. 

 Secunda post jubilate: maandag 25-04-1390. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 11-06-1390. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 26-04-1390. 

 Quinta post jubilate: donderdag 28-04-1390. 

 in crastino Marci anno nonagesimo: dinsdag 26-04-1390. 

 

BP 1178 f 378r 01 za 23-04-1390. 

Gerardus van Vladeracken droeg over aan Goeswinus Moedel zv Rutgherus van 

der Donc 2 kampen, gnd die Groet Rosmaet, 7 morgen groot, in Lithoijen, 

naast de gemene dijk gnd Zegedijk, met een eind strekkend aan kvw Robbertus 

van Doerne, aan hem overgedragen door Johannes Leonii van Erpe en Gerardus 

van Berkel. 

 

Gerardus de Vladeracken duos campos dictos communiter (dg: G) die Groet 

Rosmaet septem iugera terre continentes sitos in parochia de Lijttoijen 
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contigue iuxta communem aggerem dictum Zeghedike tendentes cum uno fine 

ad hereditatem liberorum quondam Robberti de Doerne supportatos sibi a 

Johanne Leonii de Erpe et Gerardo de Berkel prout in litteris supportavit 

Goeswino Moedel filio Rutgheri van der Donc cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: Sta) Penu et Gerardus predictus datum sabbato post miam. 

 

BP 1178 f 378r 02 za 23-04-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder verhuurde aan Johannes Camp (1) de zaal, kamer 

en oude keuken van zijn stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van Arnoldus Stamelart van den Kelder enerzijds en erfgoed 

van wijlen Adam van Ghestel anderzijds, (2) de oude stal aldaar achter 

voornoemd stenen huis aan de zijde van erfgoed van wijlen Adam van Gestel, 

welke stal reikt van voornoemd stenen huis tot aan een huis gnd dat 

Bakhuis, (3) de helft van de achterste kelder van voornoemd stenen huis, te 

weten de helft aan de kant van erfgoed van voornoemde Arnoldus Stamelart, 

(4) ¼ deel van de tuin van voornoemde hr Theodericus, aldaar over het 

water, naast erfgoed van voornoemde Arnoldus Stamelart, te weten het ¼ deel 

richting het erfgoed van Arnoldus Stamelart, (5) het recht van weg over 

erfgoederen van voornoemde hr Theodericus. De huur zal zes jaar duren, en 

ingaan met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). Verhuurd voor 30 Hollandse 

gulden of de waarde per jaar, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Zowel hr Theodericus als Johannes kan de huur 

opzeggen vanaf Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391), steeds met Kerstmis 

of met Sint-Jan; na de opzegging zal de huur nog ½ jaar duren. Alles wat 

voornoemde Johannes zal bouwen, mag hij weer verwijderen en meenemen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles #aulam dictam zale et cameram et coquinam 

antiquam# domus sue lapidee et aree (verbeterd uit: domum suam lapideam 

et aream) sitam in Busco ad forum inter hereditatem Arnoldi (dg: Scap) 

Stamelart de Penu ex uno et inter hereditatem quondam Ade de Ghestel 

prout in huiusmodi aula et camera et antiqua coquina in dicta domo 

lapidea consistent et antiquum stabulum situm ibidem (dg: ve in latere) 

retro dictam domum lapideam in latere versus hereditatem quondam Ade de 

Gestel et quod stabulum tendit a dicta domo lapidea usque domum dictam 

dat Bachuus atque medietatem posterioris penu dicte domus lapidee 

scilicet illam medietatem dicti penu que sita est in latere versus 

hereditatem dicti Arnoldi (dg: de) Stamelart (dg: s) et quartam partem 

orti dicti domini Theoderici siti ibidem ultra aquam iuxta hereditatem 

dicti Arnoldi Stamelart scilicet illam quartam partem que sita est versus 

hereditatem Arnoldi Stamelart ibidem c simul cum jure eundi et redeundi 

per hereditates dicti domini Theoderici ibidem #sitas# ut dicebat locavit 

Johanni Camp ab eodem Johanne ad spacium sex annorum post festum (dg: 

nat) nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium 

possidendas anno quolibet dictorum sex annorum pro XXX Hollant gulden seu 

valorem dandis sibi alio anno quolibet dictorum sex annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione quod quislibet dictorum domini 

Theoderici et Johannis poterit revocare presentem locacionem a festo 

nativitatis (dg: pro) nativitatis Domini proxime futuro ultra #annum# et 

sic deinceps in quolibet festo nativitatis Domini et in festo nativitatis 

Johannis (dg: post festum nativitatis Domini) sequente (dg: post f) 

festum nativitatis Domini proxime futuro ultra annum sequente et 

?scilicet postquam huiusmodi (dg: re) revocacio facta fuerit in aliquo 

festo nativitatis Domini vel in aliquo festo nativitatis Johannis (dg: d) 

ut prefertur extunc ?tanta dicta locacio durabit post huiusmodi 

revocacionem (dg: us) per dimidium annum sine medio post huiusmodi 

revocacionem sequentem hoc addito quod quidque dictus Johannes 

edificaverit in premissis hoc idem Johannes poterit in recessu suo 
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amovere et deportare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378r 03 ma 25-04-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Walterus Coptiten 35 gulden of de 

waarde met Sint-Jan over 2 jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Waltero Coptiten XXXV gulden seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes Goess et Jordus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1178 f 378r 04 ma 25-04-1390. 

Jacobus gnd Zelen soen droeg over aan Johannes zv Thomas gnd Hillen soen 

een stukje erfgoed, afgescheiden van erfgoed van Albertus van Gheffen, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, overal 2½ voet breed, gelegen tussen erfgoed 

van voornoemde Jacobus Zelen soen enerzijds en de rest van het erfgoed van 

voornoemde Albertus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

ter lengte van het erfgoed van voornoemde Jacobus, tot aan het achterste 

water gnd de Stroom, behoudens de doorgang van het water aldaar, aan 

voornoemde Jacobus in cijns uitgegeven door voornoemde Albertus, belast met 

de cijns in de brief vermeld. 

 

Jacobus dictus Zelen soen quandam particulam hereditatis (dg: st) sumptam 

de hereditate Alberti de Gheffen sita in Busco in aggere vici Vuchtensis 

et que particula hereditatis (dg: continentis) continet ubique duas et 

dimidiam pedatas in latitudine et que particula hereditatis sita est 

inter hereditatem dicti Jacobi Zelen soen ex uno et inter residuum dicte 

hereditatis antedicti Alberti ex alio et que particula hereditatis tendit 

a (dg: do) communi (dg: p) vico (dg: v) retrorsum ad (dg: he) 

longitudinem dicte hereditatis dicti Jacobi usque ad extremam aquam 

dictam die Stroem ibidem currentem salvo tamen aque suo transitu ibidem 

datam ad censum dicto Jacobo a dicto Alberto prout in litteris 

supportavit Johanni filio Thome dicti (dg: Maes) #Hillen# soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes Penu et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 378r 05 za 11-06-1390. 

Henricus van Zulikem zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan Adam van Mierd 

een n-erfcijns van 13 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 8 bunder beemd, onder de vrijdom van Den Bosch en deels in 

Schijndel gelegen, ter plaatse gnd op Eindeveld, tussen wijlen Henricus van 

den Steen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen hr Godefridus van Os ridder, nu voornoemde verkoper, reeds 

belast met 5 groot grondcijns. 

 

Henricus de Zulikem filius quondam Rodolphi de (dg: h) Zulikem 

hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditarium censum (dg: octo librarum 

#novem) XIII librarum et X solidorum# monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex octo bonariis (dg: terre) prati sitis (dg: 

mediatim) #partim# infra libertatem oppidi (dg: retr) et (dg: mediatim in 

territorio de Herlaer) #partim in parochia de Scijnle# ad locum dictum 

(dg: d) op Eijndevelt inter hereditatem quondam Henrici van den Steen ex 

uno et inter (dg: hereditatem dicti Henrici) communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem domini quondam Godefridi de Os 

militis nunc ad dictum venditorem spectantem ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinque grossis domino (dg: de Herl) fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: Spanct et Jordus datum supra). Testes 

Goess et Jordus datum sabbato post octavas sacramenti. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

98 

BP 1178 f 378r 06 za 11-06-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde29 aan Ghibo Kesselman de oudere 

snijder30 60 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1390) te betalen. 

 

Goeswinus (dg: Henricus) #Herinc# filius quondam Johannis Cale promisit 

Ghiboni Kesselman seniori sartori LX Gelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 378r 07 di 26-04-1390. 

Bruijstinus Palart en zijn vrouw Maria dvw Gheerlacus Cnode met den Brode 

verkochten aan Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Enghelant de helft van 

het woonhuis met ondergrond van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een straatje enerzijds en kamers van 

voornoemde wijlen Gheerlacus anderzijds, te weten de helft naast de kamers, 

reikend vanaf de Hinthamerstraat, achterwaarts ter lengte van de andere 

helft van voornoemde woonhuis en erf, welke andere helft behoort aan 

Martinus zv Martinus Luden soen, zoals afgepaald, met de helft van een 

stenen muur naast eerstgenoemde helft, belast met ½ oude groot aan de 

hertog. 

 

Bruijstinus Palart maritus et tutor Marie sue uxoris filie quondam 

Gheerlaci Cnode met den Brode et (dg: cum) dicta Maria cum eodem tamquam 

cum tutore medietatem domus habitationis (dg: d) cum suo fundo dicti 

quondam (dg: He) Gheerlaci Cnode site in Busco in vico Hijntamensi inter 

quendam viculum ibidem tendentem (dg: ?cum) #ex# uno et inter (dg: 

hereditatem) cameras dicti quondam Gheerlaci ibidem ex alio (dg: re) 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta (dg: hereditatem) 

dictas (dg: dictas) cameras et que medietas tendit a communi platea 

Hijntamensi retrorsum ad longitudinem (dg: alteri) alterius medietatis 

dicte domus (dg: et ar) habitationis et aree que reliqua medietas spectat 

ad Martinum filium (dg: quondam) Martini Luden soen prout huiusmodi 

medietas ibidem sita est et limitata et assignata simul cum medietate 

muri lapidei siti ?consistentis (dg: ret) contigue iuxta primodictam 

medietatem prout ibidem est assignata ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Groet Art filio quondam Lamberti de (dg: d) Enghelant 

promittentes warandiam et obligationem deponere excepto dimidio antiquo 

grosso domino duci exinde solvendo. Testes Goess et Jordus datum 3a post 

jubilate. 

 

BP 1178 f 378r 08 do 28-04-1390. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Groet) de Globo prebuit et reportavit. (dg: Testes d) 

Testes Gerardus et Jordanus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 378r 09 do 28-04-1390. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art beloofde aan voornoemde Bruijstinus een 

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

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), 

gaande uit voornoemde helft. 

 

Dictus Arnoldus Groet Art promisit se daturum et soluturum dicto 

Bruijstino hereditarium censum X librarum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime 

                         
29 Zie ← BP 1178 f 248r 01 vr 02-07-1389, een eerdere schuldbekentenis van 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale aan Ghibo Kesselman. 
30 Zie → VB 1799 f 055v 05 ma 06-02-1391, Ghijb Kesselman die aude die 

Snider was gericht … aen alle goide Goeswijns Herincs soen wilner Jans 

Calen met scepenen scoud brieven. 
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futuro ex dicta medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378r 10 do 28-04-1390. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art beloofde aan voornoemde Bruijstinus een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Epiphanie en de andere 

helft met Sint-Margareta, voor het eerst met Epiphanie aanstaande (vr 06-

01-1391), gaande uit voornoemde helft. 

 

Dictus Arnoldus Groet Art promisit se daturum et soluturum dicto 

Bruijstino hereditarium censum sex librarum monete mediatim epijphanie et 

mediatim Margarete primo termino epijphanie Domini proxime futuro ex 

dicta medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378r 11 di 26-04-1390. 

Hij mag voornoemde cijns van 6 pond geld terugkopen gedurende 4 jaar na 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), elk pond met 12 pond geld en met 3 

pond geld als cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, en Johannes van den Kloot. 

 

Et huiusmodi census sex librarum monete poterit ad spacium quatuor 

annorum post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente quamlibet libram cum XII libris 

monete et cum tribus libris monete pro censu anni redempcionis. Acta in 

camera presentibus scabinis et Johanne de Globo datum in crastino Marci 

anno nonagesimo hora vesperarum. 

 

1178 mf12 A 09 f. 378v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 28-04-1390. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 29-04-1390. 

 

BP 1178 f 378v 01 ±do 28-04-1390. 

Arnoldus Groet Art zvw Lambertus van Enghelant beloofde aan Bruijstinus 

Palart 65 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-

07-1390) te betalen. 

 

Arnoldus Groet Art filius quondam Lamberti de Enghelant promisit 

Bruijstino Palart LXV Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut immediate. 

 

BP 1178 f 378v 02 do 28-04-1390. 

Zebertus zvw Johannes die Weert verkocht aan Godefridus ?zvw Andreas van 

Berlikem 2 morgen 2 hont heide, in Oss, naast Berghem, tussen wijlen Petrus 

Mersman enerzijds en kvw Henricus Rutghers soen anderzijds. Rutgherus zvw 

Henricus Veren Yden soen deed afstand. 

 

Zebertus filius quondam Johannis die Weert (dg: de) duo iugera (dg: 

terre) et duo hont terre mericalis sita in parochia de Os iuxta Berchen 

inter hereditatem (dg: Cristine relicte) quondam Petri Mersman ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam (dg: Petri) #Henrici# Rutghers soen 

ex alio ut dicebat vendidit Godefrido !quondam Andree de Berlikem 

promittens super habita et habenda warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere. Quo facto Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden soen 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

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

Jordus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 378v 03 do 28-04-1390. 

Godefridus die Hoessche en Johannes zv Henricus gnd Tijmmerman van Herlaer 

beloofden aan Johannes zv Truda 18 Hollandse gulden of de waarde minus 3 

plakken met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 
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Godefridus die Hoessche (dg: promisit Johanni filio Tr) et Johannes 

filius Henrici dicti Tijmmerman de Herlaer promiserunt Johanni filio 

Trude XVIII Hollant gulden seu valorem minus III placken ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 04 do 28-04-1390. 

Bueradis, Jacobus en Elizabeth, kvw Denkinus van der Weghesceijden, en 

Gerardus zvw Johannes van Doerne ev Metta dvw voornoemde Denkinus deden tbv 

Walterus zvw Willelmus van der Cappellen afstand van alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Denkinus, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van hun moeder Bueradis, gelegen onder Sint-

Oedenrode. 

 

Solvit. 

(dg: Metta) Bueradis Jacobus et Elizabeth liberi quondam Denkini van der 

(dg: Wede) Weghesceijden cum tutore et Gerardus filius quondam Johannis 

de Doerne maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie 

dicti quondam Denkini super omnibus bonis eis de morte (dg: de r dom) 

dicti quondam Denkini successione advolutis et post mortem Bueradis eorum 

matris successione advolvendis quocumque locorum infra parochiam de Rode 

sancte Ode consistentibus sive sitis ad opus Walteri filii (dg: dicti) 

quondam Willelmi van der Cappellen renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 378v 05 do 28-04-1390. 

Gerardus die Vrieze zvw Gerardus Vrieze droeg over aan Alexius zvw Henricus 

van Aken 25 pond geld, die Elizabeth dvw Arnoldus zv Paulus beloofd had aan 

Petrus van der Weert van Eijmpel, tbv Arnoldus nzv Elizabeth en voornoemde 

Petrus, en die voornoemde Arnoldus overgedragen31 had aan Tielmannus smid 

van Turingen, en welke som geld nu aan hem behoort. 

 

O-. 

Gerardus die (dg: Vr) Vrieze filius quondam Gerardi Vrieze viginti 

quinque libras monete quas Elizabeth (dg: mater) filia quondam Arnoldi 

filii Pauli promiserat Petro van der Weert de Eijmpel ad opus Arnoldi 

filii naturalis Elizabeth et Petri prenominati et quas prenominatus 

Arnoldus supportavit Tielmanno fabri de Turingen prout in litteris et 

quam pecuniam nunc ad se spectare dicebat supportavit Alexio filio 

quondam Henrici de Aken cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 06 do 28-04-1390. 

Engbertus van Hees Willems soen verkocht aan Arnoldus gnd Cleijnmans soen 

van Kuijc de helft van een huis en erf, eertijds van Mijchael gnd Treden 

soen van Brede, in Den Bosch, achter erfgoed van Johannes gnd Han Meus, 

tussen erfgoed van Johannes Merscken enerzijds en erfgoed waarin 

Theodericus zvw Marcelius gnd van Beest woont anderzijds, met de oude 

stadsmuur aldaar, voor voornoemd huis en erf gelegen, zoals voornoemd huis 

in die muur gebouwd is, te weten de helft naast voornoemde Johannes 

Merskens, aan hem verkocht32 door Theodericus gnd van den Troghelen. 

 

Engbertus (dg: di) de Hees Willems soen medietatem domus et aree que 

fuerat Mijchaelis dicti (dg: d) Treden soen de Brede site in Busco retro 

hereditatem Johannis dicti Han Meus inter hereditatem Johannis Merscken 

ex uno et inter hereditatem (dg: The) in qua Theodericus filius quondam 

Marcelii dicti de Beest moratur ex alio cum antiquo muro oppidi de Busco 

sito ibidem ante domum et aream predictam prout huiusmodi domus in dicto 

muro est edificata et situata scilicet illam medietatem (dg: dicte) domus 

                         
31 Zie ← BP 1176 f 022v 04 ±do 12-03-1377, overdracht van deze geldsom. 
32 Zie ← BP 1177 f 242v 04 za 16-06-1386, verkoop van deze helft. 
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aree et muri predictorum que medietas sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis Merskens venditam sibi a Theoderico dicto (dg: 

dicto) van den (dg: Trog) Troghelen prout in litteris vendidit Arnoldo 

dicto Cleijnmans soen de Kuijc supportavit cum litteris et aliis et jure 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 07 do 28-04-1390. 

Benedictus gnd Bits zvw Johannes Bouman verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Benedictus dictus Bits filius quondam Johannis Bouman prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 08 do 28-04-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 53 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan over 2 jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LIII Gelre gulden seu valorem (dg: 

ad) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Terstes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 09 do 28-04-1390. 

Johannes zvw Franco gnd Luborgen verkocht aan Denkinus gnd Scuerman de 

helft van een b-erfcijns van 6 pond geld, die voornoemde Johannes beurt, 

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

hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde voor 

het erfgoed van Adam van Mierd naar erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, 

direct naast erfgoed van voornoemde Hermannus van Zonne enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes anderzijds, welke hofstad voor bij de 

straat 42 voet breed is, en achter 48 voet, en welke hofstad reikt vanaf 

voornoemde straat achterwaarts naar een straat, 4 voet breed, welke straat 

ligt tussen erfgoed van Theodericus van Essche enerzijds en voornoemde 

hofstad anderzijds, en welke hofstad reikt vanaf voornoemde straat 

lijnrecht achterwaarts af te meten, en welke hofstad voornoemde Johannes in 

cijns uitgegeven had aan Theodericus gnd van Venne snijder, voor voornoemde 

cijns van 6 pond. Ter meerdere zekerheid van betaling van voornoemde helft 

van de cijns, stelde voornoemde Johannes tot onderpand een b-erfcijns van 

40 schelling geld, die voornoemde Johannes beurt, een helft met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad aldaar, tussen 

erfgoederen van voornoemde Adam en Henricus Matheus en erfgoed van wijlen 

Mathias van Loet enerzijds en erfgoed van eerstgenoemde Johannes 

anderzijds, welke cijns van 40 schelling Theodericus van der Heze aan 

eerstgenoemde Johannes beloofd had, gaande uit voornoemde hofstad. De koper 

zal de eerste termijn van voornoemde helft van de cijns van 6 pond, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), voor de helft ontvangen. 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Luborgen medietatem hereditarii 

census sex librarum monete (dg: solven) quem censum dictus Johannes 

solvendum habet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quodam (dg: dos) domistadio sito in Busco in quadam platea tendente a 

(dg: dicto) loco dicto Boerde ante hereditatem Ade de Mierd (dg: ve) 

versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne (dg: in) #contigue# juxta 

hereditatem dicti Hermanni de Zonne ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) 

dicti Johannis ex alio et quod domistadium continent ante iuxta (dg: 

communem plateam) dictam plateam quadraginta duas pedatas in latitudine 

et retro in fine eiusdem domistadii quadraginta octo pedatas in 

latitudine et quod domistadium tendit a dicta platea retrorsum usque ad 

quandam viam ibidem tendentem quatuor pedatas in latitudine continentem 

que via sita est ibidem inter hereditatem Theoderici de Essche et inter 

dictum domistadium et quod domistadium predictum tendit ibidem a dicta 
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platea retrorsum linealiter mensurando incipiendo ante iuxta dictam 

plateam penes dictam latitudinem retrorsum linealiter ad finem 

posteriorem dicti domistadii quod domistadium dictus Johannes (dg: erga) 

dederat ad censum Theoderico dicto de Venne sartori scilicet pro predicto 

(dg: censu) censu sex librarum prout in litteris quas vidimus vendidit 

Denkino dicto Scuerman (dg: supportavit supportavit) cum litteris et jure 

#occacione etc# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicta medietate dicti census existentem deponere et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte medietatis (dg: dicte pecunie) dicti census 

dictus (dg: Joh) Johannes hereditarium censum XL solidorum monete quem 

dictus Johannes solvendum habet hereditarie terminis solucionis predictis 

ex quodam domistadio sito ibidem inter hereditates (dg: quondam) dicti 

Ade Henrici Matheus et hereditatem quondam Mathie de Loet ex uno et inter 

hereditatem primodicti Johannis ex alio (dg: quod domistadium primodictus 

Johannes dederat ad censum Theoderico) quem censum XL solidorum 

Theodericus van der Heze promisit se daturum et soluturum primodicto 

Johanni hereditarie terminis solucionis predictis ex domistadio jamdicto 

prout in litteris (?dg: ...) quas vidimus ad pignus imposuit tali 

condicione quod dictus emptor (dg: non levabit de) incipiet levare dictam 

medietatem (dg: dicti) primodicti census sex librarum in festo 

nativitatis Domini proxime futuro pro medietate dicte medietatis (dg: 

dicti) dicti census. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 378v 10 vr 29-04-1390. 

Johannes van Conden? en zijn kinderen Marcelius en Ghibo verklaarden 

ontvangen te hebben van Petrus van Berze alle brieven, die Eefsa sv 

voornoemde Petrus had, welke brieven behoorden aan Theodericus Aert 

Scillings ev voormoemde Eefsa. 

 

Solvit. 

Johannes van Co[?n]den Marcelius et Ghibo eius liberi palam recognoverunt 

se recepisse a Petro de Berze omnes litteras quas Eefsa soror olim dicti 

Petri sub se habuit et que littere spectabant ad Theodericum Aert 

Scillings maritum olim dicte Eefse ut dicebant et promiserunt indivisi 

super habita et habenda dictum Petrum et heredes et bona dicte quondam 

Eefse a predictis litteris et a resignatione earundem et ab omni 

impeticione eis (dg: ex) occacione dictarum (dg: ?buc) litterarum (dg: 

ex) eveniente ac eventura (dg: indempn) tam in judicio spirituali quam in 

judicio seculari (dg: d) indempnem servare. Testes Gerardus et Jordus 

datum sexta post jubilate. 

 

1178 mf12 A 10 f. 379. 

 Secunda post cantate: maandag 02-05-1390. 

 Quarta post cantate: woensdag 04-05-1390. 

 

BP 1178 f 379r 01 ma 02-05-1390. 

Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes die Moelner zv 

Walterus van der Eijcke ev Hadewigis dv voornoemde Johannes verkochten aan 

Rodolphus zv Arnoldus Koijt een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot 

Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Egidius gnd Zeghers soen en zijn zonen 

Egidius en Zegerus aan eerstgenoemde Johannes van Audehoesden beloofd 

hadden, met Lichtmis te betalen gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, gnd die Oijesen, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel, aan alle 

kanten tussen de gemeint aldaar, (2) 8 bunder beemd aldaar, tussen erfgoed 

gnd de Ameide enerzijds en erfgoed gnd Heijssen Beemd anderzijds, genaamd 

die Mortel, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Denkinus gnd Hillen 

soen aan eerstgenoemde Egidius Zegers soen levert, uit een stuk land in 

voornoemde plaats gnd Herzel, gnd dat Hoeveke, tussen voornoemde Denkinus 

enerzijds en Willelmus gnd Penninc anderzijds. Zou de erfcijns uitgewonnen 

worden, dan zullen verkopers 16 pond voornoemd geld betalen voor elk 
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uitgewonnen pond voornoemd geld. 

 

Johannes de Audehoesden #Johannes eius filius et Johannes die Moelner 

filius Walteri van der Eijcke maritus et tutor Hadewigis sue uxoris filie 

(dg: dicti q) dicti Johannis# hereditarium censum decem librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato ?seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem (dg: Egid) Egidius 

dictus Zeghers soen Egidius et Zegerus eius filii promiserunt indivisi se 

daturos et soluturos primodicto Johanni de Audehoesden hereditarie 

purificationis ex domo orto et pecia terre ipsis adiacente dicta 

communiter die Oijesen dictorum debitorum sitis in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Herzel inter communitatem ibidem ex (dg: uno et inter vi) 

omni latere coadiacentem atque ex octo bonariis prati eorundem debitorum 

sitis ibidem inter hereditatem dictam dAmeijde ex uno et inter inter 

hereditatem dictam Heijssen (dg: Bee) Beemt ex alio dictis vulgaliter die 

Mortel necnon ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam 

Denkinus dictus Hillen soen primodicto Egidio Zegers soen solvere (dg: 

tenetur solve) solebat atque solvere tenetur annuatim ex pecia terre (dg: 

sita) in dicto loco Herzel vocato situata dicta communiter dat Hoeveken 

inter hereditatem dicti Denkini ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti Penninc ex alio prout in litteris vendiderunt (dg: Ar) Rodolpho 

filio Arnoldi Koijt supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum deponere promiserunt insuper super habita et habenda quod si 

dictus census dicto emptori in parte vel in toto imposterum via juris 

evincetur quod extunc dicti venditores dabunt #et# exsolvent dicto 

emptori pro qualibet libra hereditarii census (dg: dicte) dicte monete 

#sibi evincenda# dicti hereditarii (dg: sedec) decem librarum sedecim 

libras dicte monete scilicet pro dampno dicto emptori exinde eventuro et 

arrestadio de huiusmodi evincendo restante. Testes Penu et Gerardus datum 

secunda post cantate. 

 

BP 1178 f 379r 02 ma 02-05-1390. 

Godefridus zvw Johannes van Derenteren vernaderde en droeg over aan 

Arnoldus Koijt. 

 

Nota. 

Godefridus filius quondam Johannis de Derenteren prebuit et reportavit 

(dg: testes datum supra) Arnoldo Koijt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379r 03 ma 02-05-1390. 

Albertus van Gheffen beloofde aan Willelmus Coelnere33 55½ Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Albertus de Gheffen promisit Willelmo Coelnere LV (dg: Gelre) et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 379r 04 wo 04-05-1390. 

Henricus van Achghel had destijds een huis, erf en erfgoed in Den Bosch, 

aan een straatje dat loopt van het midden van de Kolperstraat naar de 

huizinge van de vrouwe van Lake, tussen die huizinge enerzijds en de 

afscheiding, gnd tune, van Bertoldus zv Theodericus anderzijds, verkocht 

aan Jacobus zv Jacobus gnd Coptijt de oudere. Voornoemde Jacobus Tijt zv 

Jacobus Coptijt had het huis, erf en erfgoed verkocht aan Leonius van 

Tuijla. Voornoemde Leonius van Tuijla had het huis, erf en erfgoed verkocht 

aan Johannes van Ghestel. Johannes zvw voornoemde Johannes van Gestel en 

                         
33 Zie → VB 1799 f 051v 05, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053r 05, ma 23-01-1391; 

VB 1799 f 054v 13, ma 06-02-1391: Willem Coelner was gericht … aen allen 

goiden Aelbrechts van Geffen met scepenen scoud brieven. 
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Alardus van Werdeberch szvw voornoemde Johannes van Ghestel hadden het 

huis, erf en erfgoed verkocht aan hr Willelmus van Aa ridder, tbv zijn 

broer hr Goeswinus van Aa. Voornoemde hr Goeswinus van Aa ridder had het 

huis, erf en erfgoed verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini. 

Thans verkocht voornoemde Jordanus zvw Arnoldus zv Tielkinus een deel van 

het erfgoed, welk deel ligt tussen erfgoed van wijlen Bertoldus zv 

Theodericus, nu Johannes van Erpe, enerzijds en de rest van het erfgoed 

anderzijds, zowel voor als achter 20 hamervoet breed, welk deel reikt van 

de gemene weg achterwaarts tot aan de gemene stroom, met de gebouwen op dit 

deel, aan voornoemde Johannes van Erpe. 

Voornoemde Johannes koper betaalt uit dit deel aan de hertog 6½ penning 

oude cijns, in afkorting van de hertogencijs die uit geheel het huis, erf 

en erfgoed gaat. 

Voornoemde Jordanus beloofde dat hij de koper en het aan hem verkochte 

deel, schadeloos zal houden van (1) een b-erfcijns van 20 pond geld, aan 

Johannes van Zidewijnden szvw Arnoldus van der Poerten, gaande uit 

voornoemd huis, erf en erfgoed, (2) een b-erfcijns van 20 pond geld, aan 

Volcwinus van Amersvoert, uit voornoemd huis, erf en erfgoed, (3) een 

b-erfcijns van 15 schelling geld, uit voornoemd huis, erf en erfgoed aan 

het klooster Porta Celi. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Achghel domum aream atque totam 

hereditatem sitas in Busco ad viculum tendentem de medio vici dicti 

conventualiter die Colperstrate versus mansionem (dg: domus) domine de 

Lake inter eandem mansionem ex parte una et inter inter sepem 

conventualiter tune vocatam Bertoldi filii Theoderici parte ex altera 

coadiacentem prout huiusmodi domus area atque tota hereditas ibidem 

situate sunt hereditarie vendidisset Jacobo filio Jacobi dicti Coptijt 

senioris prout in litteris et cum deinde dictus Jacobus Tijt filius (dg: 

qu) Jacobi (dg: Co Jacobi) Coptijt dictam domum aream atque totam 

hereditatem hereditarie vendidisset Leonio de Tuijla prout in aliis 

litteris et cum deinde dictus Leonius de Tuijla dictas domum aream atque 

totam hereditatem hereditarie vendidisset Johanni de Ghestel prout in 

litteris et cum deinde Johannes filius dicti quondam Johannis de Gestel 

et (dg: Arn) Alardus de Werdeberch gener eiusdem quondam Johannis de 

Ghestel dictas domum aream et totam hereditatem hereditarie vendidissent 

domino Willelmo de Aa militi ad opus #domini# Goeswini de Aa sui fratris 

prout in aliis litteris et cum deinde dictus dominus (dg: Go) Goeswinus 

de Aa miles dictas domum et aream ac totam hereditatem (dg: sitam et) 

hereditarie vendidisset Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini prout 

#...# in litteris quas omnes litteras predictas vidimus etc constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Jordanus filius quondam 

Arnoldi filii Tielkini quandam partem (dg: dicta) de dicta tota 

hereditate que pars sita est inter hereditatem quondam Bertoldi filii 

Theoderici nunc ad Johannem de Erpe spectantem ex uno et inter (dg: h) 

residuum dicte totius hereditatis ex ex alio et que pars continet (dg: 

ubique) tam ante quam retro et ubique XX pedatas dictas hamervoet in 

latitudine et que pars (dg: ..) tendit a communi vico retrorsum usque ad 

communem aquam ibidem retro currentem simul cum edificiis in dicta parte 

consistentibus (dg: vendidisset) vendidit Johanni de Erpe predicto 

supportavit cum omnibus litteris et jure occacione dicte partis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere taliter 

condicione quod dictus Johannes emptor solvet ex dicta parte (dg: d) sibi 

vendita ut prefertur domino nostro duci sex et dimidium denarios antiqui 

census scilicet in abbreviationem totius census domino nostro duci ex 

dicta domo et area ac tota hereditate de jure solvendi promisit insuper 

dictus Jordanus suiper omnia quod ipse (dg: omnem obligationem) dictum 

(dg: venditorem et) emptorem et dictam partem hereditatis sibi venditam 

ut prefertur ab hereditario censu XXti (dg: sol) #librarum# monete 

Johanni (dg: fi) de Zidewijnden genero quondam Arnoldi van der Poerten ex 

dicta domo et area et tota hereditate de jure solvendo atque ab 
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hereditario censu XX (dg: s) librarum monete (dg: Volcq) Volcwino dicto 

de Amersvoert (dg: e) annuatim ex dicta domo et area et tota hereditate 

de jure solvendo (dg: indempnes servabit) et ab hereditario censu 

quindecim solidorum monete ex dicta domo et area et tota hereditate (dg: 

solvendo) conventui de Porta Celi solvendo indempnes servabit. Testes 

Penu et Scilder datum quarta post cantate. 

 

BP 1178 f 379r 05 wo 04-05-1390. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379r 06 wo 04-05-1390. 

Een vidimus maken van 5 brieven, beginnend met “Johannes van Achgel”, 

“Jacobus Tijt”, “Leonius”, “Johannes zvw Johannes van Gestel”, “Hr Goes” en 

voornoemde Jordanus beloofde, zo nodig, de brieven aan de koper ter hand te 

stellen. 

 

Et fiet vidimus de quinque litteris quarum una incipit ?etc Johannes de 

Achgel secunda Jacobus Tijt tercia #Leonius et quarta# Johannes filius 

quondam Johannis de Gestel quarta dominus Goes et Jordanus predictus 

promisit tradere dicto emptori ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379r 07 wo 04-05-1390. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns 

van 7 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 voornoemd deel. 

 

Dictus Johannes emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium septem librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino termino nativitatis Domini ex dicta 

parte. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379r 08 wo 04-05-1390. 

Destijds had Rutgherus van den Stadeacker overgedragen aan de broers 

Henricus en Walterus, kv Henricus gnd Ronde, zijn deel in goederen van 

wijlen Henricus van Steensel, in Oerle, welke goederen waren van Henricus 

gnd Hake, echter voor voornoemde Rutgherus gereserveerd de erfgoederen, die 

hij eerder van voornoemde Henricus van Steensel verworven had voor 

schepenen van Oerle. Voornoemde Henricus zv Henricus Ronde droeg thans over 

aan Theodericus zv Petrus gnd Tielkens soen van Zeelst zijn helft in 

voornoemd deel, zoals die aan hem gekomen was na erfscheiding gehouden 

tussen hem en zijn voornoemde broer Walterus. 

 

Notum sit universis quod cum Rutgherus van den Stadeacker totam partem et 

omne jus quam et quod ipse habuit in bonis quondam Henrici de Steensel 

sitis in parochia de Oerle et que (dg: f) bona fuerant olim Henrici dicti 

Hake supportasset Henrico et Waltero fratribus liberis Henrici dicti 

Ronde salvis tamen dicto Rutghero et sibi libere reservatis quibuscumque 

hereditatibus quas ipse pridem erga dictum Henricum de Steensel (dg: aq) 

coram scabinis de Oerle acquisiverat prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Henricus filius dicti Henrici Ronde 

medietatem ad se spectantem in dictis parte et jure bonorum predictorum 

prout huiusmodi medietas sibi mediante divisione prius habita inter ipsum 

et dictum Walterum suum fratrem cessit in partem ut dicebat supportavit 

Theoderico filio Petri dicti Tielkens soen de Zeelst cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Scilder et Jordus datum supra. 
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1178 mf12 A 11 f. 379v. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 

BP 1178 f 379v 01 do 05-05-1390. 

Mijchael zvw Johannes gnd Nodekens soen verkocht aan Henricus die Wise zv 

Elijas van den Hezeacker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 lopen roggeland, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Arnoldus Berwout 

enerzijds en Arnoldus zvw voornoemde Johannes Nodekens soen anderzijds, en 

uit andere erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen onder Helvoirt, 

reeds belast met de onraad. 

 

Solvit. 

Mijchael filius quondam Johannis dicti Nodekens soen hereditarie vendidit 

Henrico die Wise #filius! Elije van den Hezeacker# hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex sex lopinatis (dg: s) terre 

siliginee dicti venditoris sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti ad 

locum Crumvoert inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii dicti quondam Johannis Nodekens soen atque ex 

ceteris hereditatibus dicti venditoris sitis infra parochiam de Helvoert 

sitis promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et 

Jordus datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 379v 02 do 05-05-1390. 

Godefridus en Cristina, kvw Ghibo zvw Ghibo Hadewigen soen, deed tbv 

Godefridus van Uden zvw Arnoldus Palken afstand van een huis en erf van 

wijlen hun grootvader Henricus ?Campen, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van wijlen Philippus van Beke enerzijds en erfgoed van 

wijlen Petrus van Berlikem anderzijds. 

 

Godefridus #et# Cristina liberi quondam Ghibonis filii quondam Ghibonis 

Hadewigen soen cum tutore super domo et area quondam Henrici Ca[?m]pen 

eorum avi sita in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam 

Philippi de Beke ex uno et inter hereditatem quondam Petri de Berlikem ex 

alio et super jure ad opus Godefridi de Uden #filii quondam Arnoldi 

Palken# renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswijn et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 379v 03 do 05-05-1390. 

Petrus zvw Everardus van Best verkocht aan Theodericus zvw Johannes van 

Kreijelt een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in 

Oerle te leveren, gaande uit een beemd in Oirschot, achter de plaats gnd 

Best, tussen Henricus zv Johannes van der Cappellen enerzijds en Gerardus 

szvw Johannes Cuper van Best anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

De brief aan hem overhandigen of aan zijn broer Johannes. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Everardi de Best hereditarie vendidit Theoderico 

filio quondam Johannis van Kreijelt hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerle tradendam ex quodam prato sito in parochia de Oerscot retro locum 

dictum Best inter hereditatem Henrici filii Johannis van der Cappellen ex 

uno et inter hereditatem Gerardi generi quondam Johannis Cuper de Best ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Gwerardus et Jordus datum quinta post cantate. Tradetur 

littera sibi vel Johanni suo fratri. 
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BP 1178 f 379v 04 do 05-05-1390. 

Willelmus zv Petrus gnd Canen soen verkocht aan Arnoldus gnd Hermans soen 

een stuk land met een aangelegen beemd, in Nuenen, tussen Elizabeth gnd 

Reijners enerzijds en Jutta gnd Bijthaens en haar kinderen anderzijds, aan 

hem verkocht door Reijnerus gnd Ghiben soen. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Petri dicti Canen soen quandam peciam terre cum quodam 

prato sibi adiacente sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem 

Elizabeth dicte Reijners ex uno et inter hereditatem Jutte (dg: fi) dicte 

Bijthae[n]s et eius liberorum ex alio venditam sibi a Reijnero dicto 

Ghiben soen prout in litteris (dg: s) vendidit Arnoldo dicto Hermans soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379v 05 do 05-05-1390. 

Arnoldus zvw Arnoldus zvw Henricus Zegheleer van Lijt, Petrus zv Everardus 

van den Pettelaer ev Jutta, en Henricus van Eijcke timmerman ev Elizabeth, 

dvw voornoemde Arnoldus zvw Henricus Zegheleer, maakten een erfdeling van 

een geheel erfgoed in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van 

Johannes van Uden enerzijds en erfgoed van Johannes van den Wege 

anderzijds. 

Eerstgenoemde Arnoldus kreeg 1/3 deel naast voornoemd erfgoed van Johannes 

van den Wege. Hij moet hieruit 1/3 deel betalen van alle cijnzen die uit 

geheel het erfgoed gaan; voornoemde Petrus betaalt 1/3 deel en voornoemde 

Henricus van Eijcke ook 1/3 deel. 

Eerstgenoemde Arnoldus mag op zijn deel, wanneer hij maar wil, een huis 

bouwen van 4 gebinten, beginnend bij de gemene weg achterwaarts, met, als 

hij dat wil, een bouwwerk gnd ulaet, direct achter dat huis afdalend. Maar 

meer mag hij niet bouwen, noch planten, waardoor licht ontnomen kan worden 

aan een raam (=huidenspanner) in het 1/3 deel, dat naast zijn 1/3 deel 

ligt, uitgezonderd het raam dat op zijn 1/3 deel staat. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi filii quondam Henrici Zegheleer de Lijt 

Petrus filius (dg: Petri) #Everardi# van den Pettelaer maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris et Henricus de Eijcke (dg: cap) carpentarius 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam 

Arnoldi filii quondam Henrici Zegheleer palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de hereditatibus #integra# hereditate 

ad ipsos spectante sita in Busco in vico dicto die Boertsche Straet inter 

hereditatem Johannis de Uden ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Wege ex alio ut dicebat mediante qua divisione una tercia pars dicte 

integre hereditatis scilicet illa tercia pars que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis van den Wege ut dicebant primodicto 

Arnoldo cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare 

tali condicione quod primodictus Arnoldus solvet unam terciam partem de 

omnibus censibus ex dicta integra hereditate de jure et dictus Petrus 

unam terciam partem dictorum censuum et dictus Henricus de Eijcke unam 

terciam partem dictorum censuum sic quod aliis dampna exinde non eveniant 

ut ipsi recognoverunt et super omnia mutuo promiserunt hoc addito quod 

primodictus Arnoldus (dg: .. poterit non) #quandoque sibi placuerit 

et ?quecumque sibi placuerit# edificabit supra dictam terciam partem sibi 

in partem cessam [ut] prefertur (dg: nisi) domum quatuor ligaturarum ad 

eius profectum incipiendo a dicto communi vico retrorsum #et si si 

placuerit# cum uno edificio dicto ulaet #contigue# retro (dg: dic) 

huiusmodi domum descendentem sed primodictus Arnoldus non edificabit (dg: 

a..) nec plantabit aliquod plus nec ad in dicta sua tercia parte per quod 

poterit (dg: enem) impediri lumen in pannitensorio consistente in (dg: 

d.. va) una tercia spectante ad primodictum de dicta (dg: ..) integra 

hereditate que tercia pars eiusdem sita est contigue iuxta dictam terciam 

partem primodicto Arnoldo in partem cessam (dg: s) excepto tamen et salvo 
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primodicto Arnoldo pannitensorio sito in dicta sua tercia parte 

consistente. Testes Goes et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 379v 06 do 05-05-1390. 

Voornoemde Petrus zv Everardus van den Pettelaer kreeg 1/3 deel dat in het 

midden ligt. 

 

Et mediante qua divisione una tercia pars dicte integre hereditatis 

scilicet illa tercia pars que sita in medio dicte integre hereditatis 

primodicto Petro cessit in partem promittentes ut supra additis 

condicionibus predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 379v 07 do 05-05-1390. 

Voornoemde Henricus van Eijcke kreeg het 1/3 deel direct naast erfgoed van 

Johannes van Uden. 

 

Et mediante qua divisione una tercia pars dicte integre hereditatis que 

tercia pars sita est contigue iuxta hereditatem hereditatem dicti 

Johannis de Uden dicto Henrico de Eijcke cessit in partem ut 

recognoverunt promittens ratam servare addita condicione de censibus 

predictis. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 A 12 f. 380. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 

BP 1178 f 380r 01 do 05-05-1390. 

De broers Erenbertus en Stephanus, kv Johannes van den Zande, verkochten 

aan Johannes Leenman (1) 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd die Scoervoertse Hoeve, (1a) tussen voornoemde Stephanus en Rutgherus 

Buerinc enerzijds en voornoemde Johannes Leenman anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Johannes Leenman enerzijds en Aleijdis wv Johannes van Lijer 

anderzijds, (2) een stuk eusel, aldaar, tussen Rutgherus Buerincs en kvw 

Ludovicus Erenbrechts soen enerzijds en voornoemde Johannes Leenman en 

Erenbertus zvw voornoemde Ludovicus Erenbrechts soen anderzijds, belast met 

recht van weg. 

 

Erenbertus et Stephanus fratres liberi Johannis van den Zande duas pecias 

terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die 

Scoervoertsche Hoeve quarum una inter hereditatem dicti Stephani (dg: ex 

uno) et Rutgheri Buerinc ex uno et inter hereditatem Johannis Leenman ex 

alio et altera inter hereditatem dicti Johannis Leenman ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis de Lijer ex alio sunt site 

atque peciam hereditatis dicte eeusel sitam ibidem inter hereditatem 

Rutgheri Buerincs et liberorum (dg: quondam Erenberti v dicti Lodewijchs 

soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis) quondam Ludovici 

Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Leenman et 

Erenberti filii dicti quondam Ludovici Erenbrechts soen ex alio ut 

dicebant vendiderunt Johanni Leenman predicto promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis viis per dictas hereditates de jure 

tendentibus. Testes Gerardus et Jordus datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 380r 02 do 05-05-1390. 

Voornoemde Johannes Leenman beloofde aan voornoemde Erenbertus zv Johannes 

van den Zande een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 2 stukken land en stuk eusel. 

 

Dictus Johannes Leenman promisit se daturum et soluturum #dicto# 

Erenberto filio Johannis van den Zande hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex dictis duabus peciis terre et (dg: prato) pecia pascue. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 03 do 05-05-1390. 

Lambertus van der Rijt zvw Johannes van der Rijt verkocht aan Henricus zvw 

Arnoldus van den Veldeacker alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Johannes, gelegen onder Helvoirt. 

 

Lambertus van der Rijt filius quondam Johannis van der Rijt omnia bona 

sibi de morte (dg: de) quondam Johannis sui fratris successione advoluta 

quocumque locorum infra parochiam de Helvoert sitas ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico (dg: V.) filio quondam Arnoldi van den 

Veldeacker promittens (dg: w) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: salvis dicto Lamberto omnibus lignis). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 04 do 05-05-1390. 

Johannes Luwe zvw Willelmus gnd Luwe droeg over aan Walterus Coptiten een 

stuk land, in Rosmalen, tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch enerzijds en een gemene steeg anderzijds, aan hem uitgegeven door 

Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi dicti Luwe quandam peciam terre 

sitam in parochia de Roesmalen inter hereditatem conventus sancte Clare 

(dg: ex) in Busco ex uno et inter communem stegam ex alio datam sibi ad 

pactum a Johanne filio quondam Rodolphi Rover de Vladeracken prout in 

litteris supportavit Waltero Coptiten cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Gerardus et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 05 do 05-05-1390. 

Johannes van Eijke en Engbertus die Haen beloofden aan Moers Gielijs soen 

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

1390) te betalen. 

 

Johannes van Eijke (dg: filius Engberti des Hanen pro) et Engbertus (dg: 

des) die Haen promiserunt Moers Gielijs soen XLVI Hollant gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 06 do 05-05-1390. 

Willelmus Grieten soen zvw Danijel gnd Danels soen en Hermannus Wijt 

Loeders soen beloofden aan Theodericus Tansen soen 170 Gelderse gulden, die 

thans gemaakt zijn of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus (vr 

11-11-1390) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391). 

 

Willelmus Grieten soen filius quondam Danijelis dicti Danels soen 

Hermannus Wijt Loeders soen (dg: et Arnoldus Houta) promiserunt indivisi 

super omnia Theoderico Tansen soen centum et LXX Gelre gulden (dg: ...) 

ad presens factorum (dg: et monete ad) seu valorem (dg: ad) mediatim (dg: 

p) Martini et mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 07 do 05-05-1390. 

Willelmus Mijmme, Arnoldus Cleijnael, Elizabeth wv Paulus Kersmaker, 

Johannes van Amersoijen en Arnoldus Hoernken droegen over aan Heijlwigis 

Spikers hun deel in een b-erfcijns van 45 schelling, die Rijkelingis ev 

Arnoldus Cleijnael, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde 

Arnoldus, gekocht had van Godescalcus van Megen zvw Nijcholaus van Megen, 

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

uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, waarin Sijzarius 

smid woont. 
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Willelmus Mijmme (dg: maritus et tutor l) Arnoldus Cleijnael Elizabeth 

relicta quondam Pauli Kersmaker cum tutore Johannes de Amersoijen 

Arnoldus Hoernken totam partem et omne jus eis competentes in hereditario 

censu (dg: qu) quadraginta quinque solidorum (dg: so) quem censum 

Rijkelingis uxor Arnoldi Cleijnael ad opus sui et ad opus puerorum suorum 

ab ipsa et dicto Arnoldo pariter genitorum seu generandorum erga 

Godescalcum de Megen filium quondam Nijcholai de Megen acquisiverat 

emendo solvendo hereditarie (dg: mediatim) pro una medietate nativitatis 

Johannis et pro reliqua medietate Domini ex domo et area sita in Busco in 

vico (dg: Vuchtensi) Hijnthamensi in qua Sijzarius faber (dg: ad) moratur 

prout in litteris supportaverunt Heijlwigi Spikers cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 08 do 05-05-1390. 

Theodericus zv Petrus gnd Tielkens soen en Walterus Stappart beloofden aan 

Jacobus van Berze van der Horst 53 Hollandse gulden (dg: of de waarde) op 

Sint-Jansavond aanstaande (do 23-06-1390) te betalen. 

 

Theodericus filius Petri dicti Tielkens soen et Walterus Stappart 

promiserunt Jacobo (dg: van den) de Berze van der Horst LIII Hollant 

gulden (dg: seu valorem) ad (dg: via) vigiliam nativitatis Johannis 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 09 do 05-05-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Walterus een helft van 

voornoemd geld te betalen. 

 

Theodericus predictus promisit dicto Waltero unam medietatem dicte 

pecunie solvere sic [quod] (dg: alteri) Waltero dampna exinde non 

eveniant. Testes (dg: datum supra Gerardus) Goes et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 10 do 05-05-1390. 

Walterus beloofde aan voornoemde Theodericus een helft van voornoemd geld 

te betalen. 

 

Walterus promisit dicto Theoderico unam medietatem dicte pecunie 

exsolvere sic quod Theoderico dampna occacione medietatis non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 11 do 05-05-1390. 

Arnoldus van Vechel en zijn zoon Rutgherus beloofden aan Willelmus van 

Volkel, tbv Arnoldus Heijme, 18 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

(dg: Joh) Arnoldus de Vechel et Rutgherus eius filius promiserunt (dg: 

Willelmo) Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi Heijme XVIII Gelre (dg: se) 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos (dg: testes 

datum supra). Testes Gerardus et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 12 do 05-05-1390. 

Johannes van Kilsdonc verkocht aan Arnoldus zv Rodolphus gnd Vrients soen 

en Henricus zv Denkinus Emmen soen van Scijnle een huis, tuin en stuk land, 

in Schijndel, ter plaatse gnd aan dat Lutteleinde, ter plaatse gnd in die 

Braken, tussen Johannes Houthem en Johannes Zonman enerzijds en Johannes 

van der Voert en erfg vw Lambertus gnd Jonge Lemken anderzijds, belast met 

10 penning cijns. 

 

Johannes van Kilsdonc domum et ortum et peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto (dg: ad) aen dat Lutteleijnde in loco dicto in die 

Braken inter hereditatem Johannis Houthem et Johannis Zonman ex uno et 
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inter hereditatem Johannis van der Voert et heredum quondam Lamberti 

dicti Jonge Lemken ex alio vendidit Arnoldo filio Rodolphi dicti Vrients 

soen et Henrico filio Denkini Emmen soen de Scijnle promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis X denariis census 

exinde solvendis. Testes Goess et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 13 do 05-05-1390. 

Voornoemde kopers verhuurden aan voornoemde verkoper voornoemd huis, tuin 

en stuk land, voor de duur van zijn leven, per jaar voor 10 schelling 

gemeen paijment, met Pasen te betalen. De huursom is voldaan. 

 

(dg: Dic) Dicti (dg: empt) emptores locaverunt dicto venditori dictas 

domus ortum et peciam terre ab eodem ad vitam dicti venditoris et non 

ultra possidendos anno quolibet pro X solidis communis pagamenti dandis 

sibi ab alio pasce promittentes ratam servare et recognoverunt eis de 

pretio locacionis per totum fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380r 14 do 05-05-1390. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 380r 15 do 05-05-1390. 

Emondus zv Henricus van Rode verkocht aan zijn voornoemde vader Henricus 

een n-erfpacht van 11 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren te leveren, 

gaande uit een huis en tuin van voornoemde verkoper, onder de vrijdom, ter 

plaatse {niet afgewerkt contract}. 

 

Emondus filius Henrici de Rode hereditarie vendidit dicto Henrico suo 

patri hereditariam paccionem XI modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie penthecostes ex (dg: oib) domo et orto dicti 

venditoris sitis infra libertatem ad locum. 

 

BP 1178 f 380r 16 do 05-05-1390. 

Arnoldus Vrient nzvw Thomas van Sceepstal scolasticus van Sint-Oedenrode 

gaf uit aan Goeswinus Model nzvw voornoemde Thomas (1) de helft in een 

hoeve van wijlen voornoemde hr Thomas, in Beek bij Aarle; de uitgifte 

geschiedde voor (a) ½ hoen, (b) 1 obool, (c) 3 lopen koren, half rogge en 

half gerst, die uit voornoemde helft gaan, en thans voor (d) een n-erfpacht 

van 5 mud rogge en 1 mud gerst, maat van Beek bij Aarle, met Lichtmis op de 

hoeve te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Goeswinus tot 

onderpand (2) de andere helft. 

 

Arnoldus Vrient filius naturalis quondam Thome de Sceepstal scolastici de 

Rode medietatem ad se spectantem in quodam manso dicti quondam domini 

Thome sito in parochia de Beke prope Arle et in attinentiis dicti mansi 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout (dg: 

huiusmodi mansu cum) dictus dominus (dg: Tho) quondam [Tho]mas in dito 

manso cum suis attinentiis decessit dedit ad hereditariam paccionem 

Goeswino Model filio naturali dicti quondam Thome ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: ce) pro (dg: di p) dimidio pullo et uno obulo et 

tribus lopinis bladi mediatim siliginis et mediatim ordei ex dicta 

medietate solvendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis et unius modii ordei mensure de Beke 

prope Arle danda sibi ab alio (dg: a) hereditarie purificationis et (?dg: 

..) supra dictum mansum tradenda ex dicta medietate promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Goeswinus reliquam medietatem dicti mansi cum 

suis attinentiis ad pignus imposuit. Testes (dg: da) Goes et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 380r 17 do 05-05-1390. 

Voornoemde Goeswinus Moedel beloofde aan voornoemde Arnoldus Vrient 10 
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Oijense gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

betalen. Niet geschreven. 

 

Non est conceptum. 

Dictus Goeswinus Moedel promisit dicto Arnoldo Vrient X (dg: gu) Oijens 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

 

1178 mf12 A 13 f. 380v. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 

BP 1178 f 380v 01 do 05-05-1390. 

Aleijdis wv Benedictus gnd Bits van Gheffen en haar kinderen Petrus en 

Theodericus verkochten aan Arnoldus zvw Petrus Reijners soen een huis, erf 

en tuin, in Vught Sint-Lambertus, naast de plaats gnd Vughter Bruggen, 

tussen erfgoed van Gerardus van Berkel en van het gasthuis in Den Bosch 

enerzijds en Bruijstinus van Hamvelt anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan de gemene stroom, belast met een b-erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat. Verkopers beloofden dat alle erfg van 

voornoemde Aleijdis hierin nimmer rechten zullen doen gelden. 

 

Aleijdis relicta quondam Benedicti dicti Bits de Gheffen cum tutore 

Petrus et Theodericus (dg: do) eius liberi domum et aream et ortum sitos 

in parochia de Vucht sancti Lamberti iuxta locum dictum Vuchter Bruggen 

inter hereditatem Gerardi de Berkel #et hospitalis in Buscoducis# ex uno 

et inter hereditatem Bruijstini de Hamvelt ex alio tendentes a communi 

platea retrorsum ad communem aquam ibidem currentem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Petri Reijners soen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione (dg: d) unius sextarii siliginis mensure de Busco 

exinde solvenda et quod ipsi omnes heredes dicte Aleijdis perpetue tales 

habebunt quod nunquam presument se in premissis habere. Testes Goes et 

Jordus datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 380v 02 do 05-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Aleijdis 49 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicte Aleijdi XLIX Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis (dg: Jo) Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 380v 03 do 05-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde broers Petrus en Theodericus 49 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Dictus emptor !dictis Petro et Theoderico fratribus XLIX Gelre gulden seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 04 do 05-05-1390. 

Arnoldus van der Drieborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van der Drieborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 05 do 05-05-1390. 

Emondus zv Henricus van Rode verkocht aan zijn voornoemde vader Henricus 

van Rode een n-erfpacht van 11 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen Robbertus zv Johannes van Houthem enerzijds en Henricus die 
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Lange anderzijds. 

 

Emondus filius Henrici de Rode (dg: pro) hereditarie vendidit dicto 

Henrico de Rode suo patri hereditariam paccionem XI modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie penthecostes ex domo et orto dicti 

venditoris sitis infra libertatem etc ad locum dictum Dongen inter 

hereditatem Robberti filii Johannis de Houthem ex uno et inter 

hereditatem Henrici die (dg: Lang) Lange ex alio et ex omnibus aliis 

hereditatibus in bonis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus 

sive sitis promittens super omnia warandiam. Testes Goess et Jordus datum 

quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 380v 06 do 05-05-1390. 

Rodolphus van Crumvoert verkocht aan Jordanus van der Loet van Broegel ¼ 

deel in een kamp in Breugel, tussen de beemden gnd die Pas enerzijds en het 

water gnd die Dommel anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt tussen 

voornoemde Jordanus van der Loet enerzijds en Johannes Houtman zv Jordanus 

gnd Quaedens soen anderzijds, dit ¼ deel belast met 2 penning 

hertogencijns. 

 

Solvit. 

Rodolphus de Crumvoert quartam partem ad se spectantem in quondam campo 

sito in parochia de Breugel inter (dg: hereditatem Jordani van der Loet 

ex uno et inter hereditatem Johannis Houtman filii Jordani dicti Quaedens 

soen ex alio ut dicebat) inter (dg: communem viam) prata dicta die Pas ex 

uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio scilicet illam quartam 

partem que sita est (dg: inter les) inter hereditatem Jordani van der 

Loet ex (dg: ..) uno et inter hereditatem Johannis (dg: Haut) Houtman 

filii Jordani dicti Quaedens soen ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Jordano van der Loet de Broegel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus denariis (dg: antiq antiqui) census domini duci 

ex (dg: -inde) #dicta quarta parte# solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 07 do 05-05-1390. 

Johannes Vrient van Helmont verkocht aan Henricus Mutsart een huis en erf 

in Den Bosch, in een straat die loopt achter de huizinge van Gerardus met 

den Koijen naar de huizinge van Henricus van Mierde, aan hem verkocht door 

Egidius van Mechelen. 

 

Johannes Vrient de Helmont domum et aream sitam (dg: s) in Busco in vico 

tendente retro habitationem Gerardi met den Koijen usque habitationem 

Henrici de Mierde venditam sibi ab Egidio de Mechelen (dg: pro) prout in 

litteris vendidit Henrico Mutsart (dg: -s) supportavit cum litteris et 

(dg: ju) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 08 do 05-05-1390. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerk van Den Bosch, schonk aan 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Drieborch en diens vrouw Goderadis dv 

voornoemde Johannes (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit geheel de goederen gnd ter 

Heide, in Asten, welke pacht voornoemde Johannes verworven had van 

Heijlwigis van der Heijden, haar zoon Johannes en Theodericus van der 

Beersdonc, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit (2a) een huis en tuin, in 

Helmond, tussen Elizabeth Boijkens enerzijds en Luijtgardis Hals 

anderzijds, (2b) ½ bunder beemd, in Helmond, ter plaatse gnd Perrik, welke 

½ bunder beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een beemd van Sophia 

Condermans aldaar, welke pacht voornoemde Johannes gekocht had van Johannes 

Smit van Gheldorp, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Helmond, te leveren, gaande uit een akker in Helmond, naast 
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een erfgoed gnd Eusele van Walterus zv Johannes Gobens soen enerzijds en 

een akker van wijlen Arnoldus Jans soen anderzijds, welke pacht 

eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Walterus zv Johannes 

Gobens soen. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Ade investiti ecclesie de Busco 

hereditariam paccionem unius modii mensure de Helmont quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie purificationis #et# in Asten tradendam ex 

#integris# bonis dictis (dg: ter L ..) ter Heijden sitis in (dg: s) Asten 

quam paccionem dictus Johannes erga Heijlwigem van der Heijden et 

Johannem eius filium et Theodericum van der Beersdonc acquisiverat atque 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificationis et in Helmont 

tradendam ex domo et orto cum suis attinentiis sitis in Helmont inter 

hereditatem Elizabeth Boijkens ex uno et inter hereditatem Luijtgardis 

Hals ex alio et ex dimidio bonario prati sito in Helmont in loco dicto 

Perric et quod dimidium bonarium prati annuatim dividitur contra (dg: 

hereditatem) #pratum# Sophie Condermans ibidem situm quam paccionem 

dictus Johannes erga Johannem Smit de Gheldorp emendo acquisiverat atque 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure (dg: d) predicte 

quam se solvendam habere dicebat hereditarie termino solucionis predicto 

et in Helmont tradendam ex quodam agro sito in Helmont iuxta hereditatem 

dictam Eusele (dg: di) Walteri filii Johannis Gobens soen ex uno et inter 

(dg: he) agrum quondam Arnoldi Jans soen ex alio quam paccionem (dg: di) 

primodictus #Johannes# erga dictum Walterum filium Johannis Gobens soen 

emendo acquisiverat ut dicebat (dg: de) supportavit Arnoldo filio quondam 

Arnoldi van der Drieborch cum Goderade sua uxore filia primodicti 

Johannis nomine dotis ad jus etc promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 09 do 05-05-1390. 

Godefridus zv Henricus gnd Aude Heijne van Heijnxtstem en Johannes van Os 

zv Hugo gnd Swart Oge beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 21 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) 

te betalen. 

 

Godefridus filius Henrici dicti Aude Heijne de Heijnxtstem Johannes van 

Os filius Hugonis dicti Swart Oge promiserunt Henrico Dicbier filio 

Godefridi XXI Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 10 do 05-05-1390. 

Gerardus Roest droeg over aan Johannes van Straten een stuk land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd in het Mereveld, tussen Johannes Roggen enerzijds 

en kv Beatrix dv Gerardus Neven anderzijds. 

 

Gerardus Roest peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc in loco 

dicto int Merevelt inter ehreditatem Johannis Roggen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Beatricis filie Gerardi Neven ex alio prout ibidem 

sita est (dg: vendidit) #supportavit# Johanni (dg: van der Stat de) de 

Straten promittens (dg: warandiam) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 11 do 05-05-1390. 

(dg: Willelmus zvw Berth). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Berth). 

 

BP 1178 f 380v 12 do 05-05-1390. 

Mechtildis wv Bartholomeus gnd Meus Sceelwart en haar kinderen Willelmus en 

Petrus verkochten aan Elizabeth wv Johannes van den Hoevel een n-erfpacht 
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van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 3 gerden land met gebouwen, in Druenen, tussen Henricus die Bie zvw 

Walterus Bije enerzijds en Gerardus die Bije zv Johannis van Vlaenderen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd te Waude 

toe, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Mechtildis (dg: .) relicta quondam Bartholomeus! dicti Meus Sceelwart cum 

tutore Willelmus et Petrus eius liberi hereditarie vendiderunt Elizabeth 

relicte quondam Johannis van den Hoevel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex tribus virgatis dictis gherden terre sitis in 

parochia de Druenen inter hereditatem Henrici die (dg: v) Bie filii 

quondam Walteri Bije ex uno et inter hereditatem Gerardi die Bije filii 

Johannis de Vlaenderen ex alio tendentibus (dg: cum) a communi platea 

usque ad locum dictum te Waude toe (dg: ut dicebat pro) et ex edificiis 

in premissis consistentibus promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem. Testes Gerardus et (dg: Gerardus) #Willelmus# datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 13 do 05-05-1390. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: Dicti). 

 

BP 1178 f 380v 14 do 05-05-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde zijn broer Willelmus schadeloos te houden. 

 

Dictus Petrus promisit super (dg: s) omnia Willelmum suum fratrem ab hiis 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 380v 15 do 05-05-1390. 

Goeswinus van Hoelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Hoelt prebuit et reportavit. Testes (dg: datum) Gerardus et 

Goess datum supra. 

 

1178 mf12 A 14 f. 381. 

 Sexta post cantate: vrijdag 06-05-1390. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 anno nonagesimo mensis maij die sexta: vrijdag 06-05-1390. 

 

BP 1178 f 381r 01 vr 06-05-1390. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens droeg over aan Mijchael gnd van Espdonc 

2/3 deel in een hoeve van wijlen Henricus die Rode van Erpe, in Uden, ter 

plaatse gnd op Buekel, van welk twee derde delen voornoemde Andreas er één 

gekocht had van Willelmus zvw voornoemde Henricus die Rode van Erpe en het 

andere van Goeswinus zvw voornoemde Henricus van Rode. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemkens duas tercias partes ad se 

spectantes in quodam manso quondam Henrici die Rode de [E]rpe sito in 

p[arochia] de Uden in loco dicto op Buekel atque in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

de quabus duabus terciis partibus dictus Andreas unam erga Willelmum 

filium dicti quondam Henrici die Rode de Erpe et reliquam (dg: me) 

terciam partem erga Goeswinum filium quondam #dicti# Henrici de Rode 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Mijchaeli dicto de 

Espdonc cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Gestel datum sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 381r 02 vr 06-05-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd die Rode van Erpe droeg over aan Mijchael gnd van 
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Espdonc 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

voornoemde hoeve, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti die Rode de Erpe unam terciam 

partem (dg: ad se spectantem) sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in dicto manso cum suis attinentiis supportavit 

Mijchaeli (dg: f) dicto de Espdonc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi ex dicta tercia 

parte de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381r 03 vr 06-05-1390. 

Voornoemde Mijchael gnd van Espdonc beloofde aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Uden, 

ter plaatse gnd Boekel, te leveren, gaande uit (1) voornoemde hoeve. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Mijchael tot onderpand, (2) 1 mudzaad 

roggeland, ter plaatse gnd Boekel, tussen Johannes van Dijnter enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Leonius van 

der Buxbruggen en met het andere eind aan Goeswinus van der Meer, reeds 

belast met de grondcijns, (3) 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in goederen gnd die Espdonk, in Gemert. 

 

Dictus Mijchael promisit se daturum et soluturum (dg: Arnoldo) #Andree# 

filio quondam (dg: Andre) Arnoldi Lemkens hereditariam paccionem trium 

modiorum (dg: modiorum) siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in parochia de Uden in loco dicto Boekel tradendam ex 

dicto manso cum suis attinentiis et ad maiorem securitatem dictus 

Mijchael unam modiatam terre siliginee sitam in loco dicto Boekel inter 

hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentem cum uno fine !quondam Leonii van der (dg: Brux) Buxbruggen (dg: 

ex uno et inter hereditatem) #et cum reliquo fine# Goeswini van der Meer 

#+ {BP 1178 f 381r 04 invoegen}# ut dicebat ad pignus imposuit promittens 

super omnia de dicta modiata terre warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381r 04 vr 06-05-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 381r 03}. 

+insuper octavam partem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in bonis dictis die Espdonc sitis in jurisdictione de Ghemert 

et in attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis. 

 

BP 1178 f 381r 05 vr 06-05-1390. 

Voornoemde Mijchael gnd van Espdonc beloofde aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Uden, 

ter plaatse gnd Boekel, te leveren, gaande uit (1) voornoemde hoeve. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Mijchael tot onderpand, (2) 1 mudzaad 

roggeland, ter plaatse gnd Boekel, tussen Johannes van Dijnter enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Leonius van 

der Buxbruggen en met het andere eind aan Goeswinus van der Meer, reeds 

belast met de grondcijns, (3) 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in goederen gnd die Espdonk, in Gemert. 

 

Dictus Mijchael promisit (dg: dicto Andree) se daturum et soluturum dicto 

Johanni filio quondam Henrici die Rode (dg: ..) hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis per totum ut immediate. 

 

BP 1178 f 381r 06 do 05-05-1390. 

Johannes Haijken van Empel en Theodericus gnd Lemmens soen beloofden aan 

Rolandus Turello etc 24 oude Franse schilden, met Sint-Jacobus aanstaande 

(ma 25-07-1390; 26+30+25=81 dgn) te betalen, op straffe van 2. 
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Johannes Haijken de Empel et Theodericus (dg: fi) dictus Lemmens soen 

promiserunt Rolando Turello etc XXIIII aude scilde Francie ad festum 

Jacobi proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena II. Testes 

Gerardus et Goess datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 381r 07 do 05-05-1390. 

Willelmus zv Henricus die Ridder van Straten verkocht aan Arnoldus Vrieze 

1/6 deel in een huis en schuur met ondergronden, en tuin, in Veghel, tussen 

wijlen Heijnmannus gnd Graet enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan Marcelius gnd Zeel zvw Heijnmannus Graet en met het 

andere eind aan voornoemde Arnoldus Vrieze, geheel het huis, schuur en tuin 

belast met 4 penning cijns aan de naburen. 

 

(dg: Petrus filius quondam Willelmi Vireze) #Willelmus filius Henrici 

(dg: Vrieze) die Ridder de Straten# unam sextam partem ad se spectantem 

in domo horreo cum suis (dg: edificiis) fundis et orto sitis in parochia 

de Vechel inter hereditatem quondam Heijnmanni dicti Graet ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Marcelii dicti Zeel filii quondam Heijnmanni Graet et cum (dg: cum) 

reliquo fine ad hereditatem Arnoldi Vrieze ex alio ut dicebat vendidit 

(dg: Ar) dicto Arnoldo Vrieze promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor denariis census vicinis ibidem ex dictis 

integris domo horreo cum suis fundis et orto de jure solvendis. Testes 

(dg: Gerardus) datum supra. 

 

BP 1178 f 381r 08 do 05-05-1390. 

Johannes zvw Goeswinus van den Berge verkocht aan Jacobus van Dijeperbeke 

een n-erfcijns van 1 oude schild, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op die Beke, tussen Willelmus zv Lucas 

enerzijds en Luijtgardis dvw voornoemde Goeswinus anderzijds, reeds belast 

met 1/3 deel van 4 lopen rogge en ¼ deel van 4 lopen rogge. 

 

Johannes filius quondam Goeswini van den Berge hereditarie vendidit 

Jacobo de Dijeperbeke hereditarium censum unius aude (dg: scild) scilt 

seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parochia de (dg: B) Erpe ad locum dictum op die Beke inter hereditatem 

Willelmi filii Luce ex uno et inter hereditatem Luijtgardis filie dicti 

quondam Goeswini (dg: de) ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta (dg: duabus lopinis) tercia parte 

quatuor lopinorum siliginis et quarta parte quatuor lopinorum siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381r 09 do 05-05-1390. 

De broers Willelmus, Ghisbertus en Theodericus, kvw Theodericus Proeft van 

Empel, en Henricus Aben soen van Bucstel beloofden aan Moers Gielijs soen 

van Lijeshout 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Willelmus (dg: filius) Ghisbertus et Theodericus fratres liberi quondam 

Theoderici Proeft de Empel (dg: promiserunt Moer) et Henricus Aben soen 

de Bucstel promiserunt Moers Gielijs soen de Lijeshout XXXV Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 381r 10 do 05-05-1390. 

De drie eersten beloofden Henricus Aben schadeloos te houden. 

 

Tres primi promiserunt Henricum Aben indempnem servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 381r 11 vr 06-05-1390. 

Beatrix dvw Walterus gnd Bac Berijs soen verkocht aan Bertoldus zv 

Bartholomeus gnd Meus Wegen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen behorend aan 

Willelmus van Overacker, in Schijndel. 

 

Beatrix filia quondam Walteri dicti Bac Berijs soen cum tutore 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam se 

solvendam (dg: here) habere dicebat hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis spectantibus ad Willelmum de Overacker sitis in 

parochia de Scijnle ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Bertoldo 

filio Bartholomei dicti Meus Wegen (dg: s) promittens cum tutore 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Scilder et Gestel datum sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 381r 12 vr 06-05-1390. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Andreas Hoppenbrouwer, Thomas den Hogen, 

Mijchael van Espdonc en Johannes zvw Henricus Rode van Erpe. 

 

Et fiet instrumentum super eodem et recognovit sibi de pretio emptionis 

fore satisfactum. Acta in camera presentibus scabinis Andrea 

Hoppenbrouwer Thoma den Hogen Mijchaele de Espdonc et Johanne filio 

Henrici quondam Rode de Erpe etc anno nonagesimo mensis maij die sexta 

hora sexte. 

 

BP 1178 f 381r 13 vr 06-05-1390. 

Mijchael van Espdonc beloofde aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens 77 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1390) en 

de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391). 

 

Mijchael de Espdonc promisit super omnia Andree filio quondam Arnoldi 

Lemkens septuaginta septem Gelre gulden seu valorem mediatim nativitatis 

Domini et mediatim ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 381r 14 vr 06-05-1390. 

Voornoemde Mijchael van Espdonc beloofde aan Johannes zvw Henricus Rode van 

Erpe 25 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (zo 

25-12-1390) en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391). 

 

Dictus Mijchael promisit Johanni filio quondam Henrici Rode de Erpe XXV 

Gelre gulden seu valorem dictis terminis persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 381r 15 vr 06-05-1390. 

Jordanus zv Godefridus gnd Vos en Willelmus Vos bakker beloofden aan Hilla 

van Katwijc 63 Hollandse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met 

Kerstmis (zo 25-12-1390)34, 1/3 deel met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-

1391)35, en 1/3 deel met Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1392). 

 

Jordanus filius Godefridi dicti Vos et Willelmus Vos pistor promiserunt 

Hille (dg: filie quondam) de Katwijc sexaginta tres Hollant gulden seu 

valorem pro una tercia parte in festo nativitatis Domini pro secunda 

parte a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et pro tercia 

                         
34 Zie → BP 1179 p 043r 09 ±wo 08-02-1391, verklaring dat 21 Holland gulden 

is betaald. 
35 Zie → BP 1179 p 132v 02 ±vr 09-02-1392, Hilla dvw Rodolphus gnd die Haen 

verklaarde dat 21 Holland gulden zijn betaald. Mogelijk is Hilla dvw 

Rodolphus gnd die Haen dezelfde als Hilla van Katwijc? 
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parte a festo nativitatis Domini proxime ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf12 B 01 f. 381v. 

 Secunda post vocem: maandag 09-05-1390. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 11-05-1390. 

 anno nonagesimo mensis maij die XI: woensdag 11-05-1390. 

 

BP 1178 f 381v 01 ma 09-05-1390. 

Theodericus Writer van Vechel en Walterus van Berze zv Johannes van Berze 

szv voornoemde Theodericus verkochten aan Petrus Pels verwer een stuk land, 

in Nuland, ter plaatse gnd op Groet Nieuweland, tussen Jacobus Loze 

enerzijds en kvw Henricus gnd Aelbrechts soen anderzijds, strekkend vanaf 

de dijk gnd die Hoevedijk tot aan de plaats gnd ten Hoge Wege toe alias gnd 

ten Hoge Veld toe. 

 

Theodericus Writer de Vechel et Walterus (dg: filius quo) de Berze filius 

Johannis de Berze gener dicti Theoderici peciam terre (dg: dictam een 

half vierdel) sitam in parochia de Nuwelant ad locum dictum op Groet 

Nuwelant inter hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici dicti Aelbrechts soen ex alio tendentem a 

aggere dicto die Hoevedijc ad locum dictum ten Hogen Wege toe (dg: ut 

dicebat) alias dictum ten Hogen (dg: Velde) Velt toe ut dicebant 

vendiderunt Petro Pels tinctori promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Goess datum secunda 

post vocem. 

 

BP 1178 f 381v 02 ma 09-05-1390. 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen ev Ermgardis verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen tamquam maritus 

legitimus Ermgardis sue uxoris prebuit etc reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 381v 03 ma 09-05-1390. 

Voornoemde Walterus beloofde voornoemde Theodericus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 grossos. 

Dictus Walterus promisit (dg: dictum) super habita et habenda dictum 

Theodericum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381v 04 ma 09-05-1390. 

Hermannus van Langel beloofde aan Petrus zvw Ludingus Dicbier 7 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 2½ Hollandse plak 

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

 

Hermannus de Langel (verbeterd uit: Langes) promisit (dg: ..) Petro 

filius! quondam Ludingi Dicbier septem licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato et duos !dimidium Hollant placken ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381v 05 ma 09-05-1390. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes Mol zv Gerardus een b-erfpacht van 

15 zester rogge, Bossche maat, die Johannes van den Camp beloofd had met 

Kerstmis in Den Bosch aan eerstgenoemde Johannes te leveren, gaande uit (1) 

3 stukken land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, (1a) dat Putstuk, 

tussen de plaats gnd Waterlaet enerzijds en erfg van Bela gnd van Eirde 

anderzijds, (1b) achter de tuin van voornoemde Bela van Eirde enerzijds en 

Johannes van Scijnle anderzijds, (1c) tussen Johannes van Houthem enerzijds 

en erfg van Rutgherus gnd Scalijs anderzijds, (2) een stukje land, in 
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Schijndel, ter plaatse gnd die Gemein Beemden, beiderzijds tussen Lambertus 

van den Hanenberch, welk stuk land voornoemde Johannes van den Camp mede 

tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes Buekentop hereditariam paccionem quindecim sextariorum siliginis 

mensure de Busco (dg: solvendam here) quam Johannes van den Camp promisit 

se daturum et soluturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam de et ex tribus peciis terre 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche quarum una dat 

Putstuc inter locum dictum Waterlaet ex uno et inter hereditatem heredum 

Bele dicte de Eirde ex alio altera !retro ortum dicte Bele de Eirde ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Scijnle ex alio et tercia inter 

hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem heredum (dg: 

Rutgheri .) Rutgheri dicti Scalijs ex alio sunt site atque ex particula 

(dg: p) terre sita in dicta parochia in loco dicto die Ghemeijn Beemde 

inter hereditatem Lamberti van den Hanenberch ex utroque latere 

coadiacentem quam peciam terre iamdictam dictus Johannes van den Camp 

simul cum dictis tribus peciis terre pro solucione dicte paccionis ad 

pignus imposuit prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Mol filio 

Gerardi (dg: prom) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: su) deponere et sufficientem 

facere. Testes Sta et Sta datum supra. 

 

BP 1178 f 381v 06 ma 09-05-1390. 

(dg: Arnoldus zv Matheus). 

 

(dg: Arnoldus filius Mathei). 

 

BP 1178 f 381v 07 ma 09-05-1390. 

Johannes zv Matheus Snoec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Mathei Snoec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381v 08 wo 11-05-1390. 

Destijds had Johannes zvw Luijdekinus gnd Nering verkocht aan Theodericus 

Buijsken tbv Arnoldus, nzv Henricus zvw Aleijdis van den Poort verwekt bij 

Agnes gnd Hoeftclederweschscheren, een lijfrente van 6 pond geld, met Pasen 

te betalen, gaande uit een huis, erf en stal in Den Bosch, in een straat 

die loopt van het midden van de Vughterstraat naar de straat gnd de Oude 

Huls, naast de stroom enerzijds en erfgoed van Laurencius Kaarsmaker 

anderzijds, in welk huis en erf voornoemde wijlen Luijdekinus en 

Heijlwigis, ouders van eerstgenoemde Johannes, woonden. 

Thans verklaarde voornoemde Arnoldus dat Godefridus Hoijer alle 

achterstallige jaren heeft betaald van voornoemde lijfrente. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Godefridus dat hij voornoemde 

lijfrente niet aan hem zal vragen en ook dat hij voornoemde Godefridus 

Hoijer en zijn erfgenamen alsmede de erfgenamen en goederen van 

eerstgenoemde wijlen Johannes niet op voornoemd huis, erf en stal zal 

aanspreken in verband met voormelde lijfrente. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Luijdekini dicti 

Nering legitime vendidisset Theoderico Buijsken ad opus Arnoldi filii 

naturalis Henrici filii quondam Aleijdis de Porta (dg: ab e) ab eodem 

Henrico et Agneta dicta Hoeftclederweschscheren pariter geniti vitalem 

pensionem sex librarum monete solvendam anno quolibet in festo pasche de 

quadam domo area et stabulo sitis in Busco in vico tendente a medio vici 

Vuchtensis versus quendam vicum dictum die Aude Huls iuxta aquam 

currentem ibidem et inter hereditatem Laurencii candelatoris in qua domo 

et area predictis dictus quondam Luijdekinus et Heijlwigis parentes (dg: 

dicti Jo) primodicti Johannis commorari consueverunt prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: p) dictus Arnoldus 
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palam recognovit sibi per Godefridum Heijer palam fore satisfactum ab 

omnibus arrestadiis sibi occacione dicte pensionis occacione pensionis 

deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem insuper 

dictus Arnoldus promisit super omnia #habita et habenda# dicto Godefrido 

dictam pensionem neque dicta arrestadia petere quovis modo [et quod] ipse 

dictum Godefridum Heijer et eius heredes et successores et quoscumque 

heredes (dg: dicti quondam) et bona primodicti quondam Johannis #nec 

supra dictam domo aream et stabulum# nunquam impete[ret?] #nec vexabit# 

occacione dicte pensionis et (dg: dicta) arrestadiorum de dicta pensione 

restantium et perveniendorum nec in judicio spirituali nec in judicio 

seculari nec alias quovis modo. Testes Penu et Spanct datum in vigilia 

ascensionis. 

 

BP 1178 f 381v 09 wo 11-05-1390. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van Ywanus 

Stierken, Rijcoldus Borchgreve en Johannes Borchgreve. Opgesteld op de 

Markt in Den Bosch. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Ywano Stierken et Rijcoldo 

Borchgreve Johanne Borchgreve actum in foro in Busco anno nonagesimo 

mensis maij die XI hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 381v 10 wo 11-05-1390. 

Katherina wv Johannes van den Water, haar dochters Aleijdis en Elizabeth, 

en Arnoldus Willems soen ev Margareta, dv voornoemde Katherina en wijlen 

Johannes, droegen over aan Henricus zv Henricus Grieten soen het deel, dat 

aan hen en aan Theodericus, zv voornoemde Katherina en wijlen Johannes, 

behoort in (1) een huis, erf en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, 

naast de kapel van Sint-Petrus, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

gnd Joncker anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Rugge, in Orthen, tussen 

Johannes nzv Walterus van Erpe enerzijds en Katherina Custers anderzijds, 

(3) een b-erfcijns van 10 schelling 8 penning, die wijlen voornoemde 

Henricus Grieten soen beurde, gaande uit een erfgoed gnd die Quebkoetel, in 

Orthen. Voornoemde Theodericus, zv voornoemde Katherina en Johannes, zal 

nimmer hierop rechten doen gelden. Johannes Joncker deed afstand. 

 

Katherina relicta quondam Johannis van den Water Aleijdis et Elizabeth 

eius filie cum tutore et Arnoldus Willems soen maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie dictorum Katherine et quondam Johannis totam 

partem et omne jus eis et Theoderico filio dictorum Katherine et quondam 

Johannis competentes in domo et area et orto sitis in parochia de (dg: 

Os) Orthen (dg: iuxta) in loco dicto Maelstrem iuxta cappellam sancti 

Petri inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Joncker ex alio atque in pecia terre dicta die 

Rugge sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis (dg: Lom) filii 

(dg: fi) naturalis (dg: Leonii) #Walteri# de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Katherine Custers ex alio atque in hereditario censu X 

solidorum et octo denariorum quem Henricus #quondam# Grieten soen 

solvendum habebat annuatim ex hereditate dicta die (dg: Queb) Quebkoetel 

sita in dicta parochia ut dicebant (dg: et super jure ad opus) 

supportaverunt Henrico (dg: Grie) filio dicti (dg: quon) Henrici Grieten 

soen #cum litteris et jure# promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dictum Theodericum 

filium dictorum Katherine et Johannis perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in premissis habere. Quo facto (dg: s) Johannes 

Joncker super dictis domo area et orto pecia terre et censu et jure ad 

opus dicti Henrici filii quondam Henrici Grieten soen renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Goes datum in vigilia ascensionis. 
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BP 1178 f 381v 11 wo 11-05-1390. 

Voornoemde Katherina droeg over aan Henricus zvw Henricus Grieten soen 32 

pond, die Egidius van de Doorn verschuldigd was aan wijlen voornoemde 

Johannes van der Water. 

 

Dicta Katherina XXXII libras quas Egidius de Spina debebat dicto quondam 

Johanni van der Water ut dicebat supportavit Henrico filio quondam 

Henrici Grieten soen. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 381v 12 ±wo 11-05-1390. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Grieten soen beloofde aan Jacobus zvw 

Jacobus Tijt 12 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Banden 

aanstaande (ma 01-08-1390) te betalen. 

 

Dictus Henricus filius quondam Henrici Grieten soen promisit Jacobo filio 

quondam Jacobi Tijt XII Hollant gulden seu valorem ad Petri ad vincula 

proxime futurum persolvendos. 

 

1178 mf12 B 02 f. 382. 

 in festo Servacii: vrijdag 13-05-1390. 

 in festo Servacii anno nonagesimo: vrijdag 13-05-1390. 

 

BP 1178 f 382r 01 vr 13-05-1390. 

Henricus Vos van Hezewijc en Walterus Sleijnninc van Dijnter droegen over 

aan Henricus Ghecke een kamp, gnd Hermans Akker, in Schijndel, beiderzijds 

tussen twee stegen aldaar, aan voornoemde Henricus en Walterus overgedragen 

door Johannes van Ekendonc de jongere. 

 

Henricus Vos de Hezewijc Walterus Sleijnninc de Dijnter quendam campum 

dictum communiter (dg: Herma) Hermans Acker situm in parochia de Scijnle 

inter (dg: dcm) duas communes steghas ibidem ex utroque latere 

coadiacentes supportatum (dg: sibi) dictis Henrico et Waltero a Johanne 

de Ekendonc juniore prout in litteris supportaverunt Henrico Ghecke cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte ?eorum 

deponere. Testes Goess et Jordus datum in festo Servacii. 

 

BP 1178 f 382r 02 vr 13-05-1390. 

Elizabeth dvw Engbertus Luding Dicbier wv Jacobus van Uden en Nijcholaus 

gnd Coel Roelen soen ev Hilla dvw voornoemde Ludingus verkochten aan 

Embertus Ludinc zv voornoemde Elizabeth en wijlen Jacobus van Uden de 

helft, die aan hen gekomen was na overlijden van Walterus gnd Bexken 

Dicbier bvw voornoemde Engbertus Ludinc, in 5 mud 5 lopen rogge b-erfpacht, 

Bossche maat, die voornoemde wijlen Walterus Bexken met ’s-Heren-

Besnijdenis kreeg, in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve lands die 

eertijds was van Walterus, in Beilver, welke hoeve Johannes gnd Meijer en 

Johannes gnd Peters soen beteelden en welke hoeve voornoemde Walterus 

Bexken in pacht had uitgegeven aan Henricus gnd Meester van Beilver en 

Theodericus bv voornoemde Henricus, te weten voor 40 schelling en 1 mud 

rogge, en voor voornoemde 5 mud 5 lopen rogge b-erfpacht. 

 

Elizabeth filia quondam #Engberti# Luding Dicbier relicta quondam Jacobi 

de (dg: Ve) Uden cum tutore et Nijcholaus dictus Coel (dg: Rol) Roelen 

soen maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam 

Ludingi medietatem ad ipsos spectantem et eis de morte quondam Walteri 

dicti Bexken Dicbier fratris olim dicti quondam Engberti Ludinc 

successione advolutam in (dg: hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis mensure de) quinque modiis et quinque lopinis siliginis mensure 

de Busco hereditarie paccionis quos dictus quondam Walterus Bexken (dg: 

pro) habuit (dg: hut) hereditarie in festo circonsionis Domini et in 

Busco tradendos ex manso terre qui fuerat (dg: dicti W) prius Walteri 

sito in Beilver et ex attinentiis eiusdem mansi terre universis quem 
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mansum cum ?eius attinentiis Johannes dictus Meijer et Johannes dictus 

Peters (dg: soen) soen colebant et quem (dg: mens) mansum cum suis 

attinentiis predictum (dg: Joh) dictus Walterus Bexken dederat ad pactum 

(dg: dic) Henrico dicto Meester de (dg: Berl) Beilver et Theoderico 

fratri ipsius Henrici (dg: prout in litteris) scilicet pro quadraginta 

solidis et pro uno modio siliginis annuatim exinde prius solvendis et pro 

dictis quinque modiis et quinque lopinis siliginis dicte paccionis dicte 

paccionis prout in litteris (dg: sup) vendiderunt Emberto Ludinc filio 

dictorum Elizabeth et quondam Jacobi de Uden cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis (dg: et jure) promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sorum deponere. Testes (dg: datum supra) 

testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 03 vr 13-05-1390. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen, Johannes zvw Johannes gnd Femijen en 

Johannes Ghiben soen beloofde aan Johannes die Smit van Lijeshout, tbv 

Godefridus die Moelnere szv voornoemde Johannes die Smit, 60 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en 

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

 

Godescalcus filius Ghiselmari de (dg: Vlim) Vlimen Johannes filius 

quondam Johannis dicti Femijen et Johannes Ghiben soen promiserunt 

Johanni die Smit de Lijeshout ad opus Godefridi die Moelnere generi dicti 

Johannis die Smit LX Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis 

et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Goes et Jordus 

datum in festo Servacii. 

 

BP 1178 f 382r 04 vr 13-05-1390. 

Willelmus zvw Bodonis van Tiela beloofde aan Jacobus Kesselman 108½ 

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

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis !die Tiela promisit Jacobo Kesselman C 

et VIII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 05 vr 13-05-1390. 

Jacobus zvw Johannes nzvw Johannes Loze droeg over aan Johannes Wert de 

helft, die behoorde aan Henricus Loze, diens broer Jacobus Loze en hun 

zusters Elizabeth en Cristina, in de Gevangenpoort, in Den Bosch, welke 

helft eerstgenoemde Jacobus gekocht had van voornoemde Henricus Loze, 

Jacobus Loze, Elizabeth en Cristina. 

 

Jacobus filius quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis Loze 

medietatem que spectabat ad Henricum Loze Jacobum Loze eius fratrem et 

Elizabeth et Cristinam eorum sorores in porta captivorum sita in Busco 

cum (dg: s) omnibus et singulis jure et attinentiis dicte medietatis 

porte supradicte (dg: .) quam medietatem primodictus (dg: Joh) #Jacobus# 

erga dictos Henricum Loze Jacobum (dg: -s) Loze fratres Elizabeth et 

Cristinam emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni Wert 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 382r 06 vr 13-05-1390. 

In nomine Domini amen. 

 

BP 1178 f 382r 07 vr 13-05-1390. 

(dg: Johannes Wert beloofde aan Cristina). 

 

(dg: Johannes Wert promisit Cristine). 
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BP 1178 f 382r 08 vr 13-05-1390. 

Johannes Wert beloofde aan zijn oom Jacobus Loze 50 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Wert promisit Jacobo Loze suo avunculo L Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. (dg: Et solvit f eijmbolum). 

 

BP 1178 f 382r 09 vr 13-05-1390. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.296, 13-05-1390; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Henricus van Erpe zvw Leonius van Erpe verkocht aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Remigius en een helft met Pasen, gaande uit een hoeve gnd 

het Goed ten Einde, in Zeelst, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 15 pond geld. Zodra voornoemde Henricus deze cijns van 12 

pond binnen 2 jaar gevestigd heeft op andere erfgoederen in de omgeving van 

Den Bosch, in het gebied van de hertog, zullen verkoper en voornoemde hoeve 

van de betaling van deze cijns ontlast zijn. 

 

Henricus de Erpe filius quondam Leonii de Erpe hereditarie vendidit 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco (dg: hereditariam p) 

hereditarium censum XII librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Remigii et mediatim pasce ex quodam manso dicto tGoet ten (dg: Eijde) 

#Eijnde# sito in parochia de Zeelst et ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque sitis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu XV librarum monete exinde solvendis et sufficientem facere tali 

condicione si dictus Henricus dictum censum XII librarum dicte mense 

assignaverit infra duos annos datam presentium sine medio sequentes ad 

(dg: .) alias hereditates infra (dg: w) villicacionem oppidi de Busco et 

in territorio domini ducis sitas pro solucione dicti census XII librarum 

satis securas et sic firmaverit prout dicte mense ratum erit et firmum 

extunc dictus venditor et dictus mansus cum suis attinentiis a solucione 

(dg: dicti) eiusdem census (dg: rs et erit) et obligatione in dictis 

litteris contenta erunt quiti et absoluti. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 10 vr 13-05-1390. 

Ghevardus van den Bogarde verkocht aan zijn broer Everardus de helft in 

goederen gnd ten Bogaarden, in Deurne, die aan voornoemde Ghevardus gekomen 

waren na erfdeling met zijn voornoemde broer Everardus. De brief 

overhandigen aan hem of aan Stakenborch van den Beirgelen. 

 

Solvit. 

Ghevardus van den Bogarde medietatem ad se spectantem in bonis dictis ten 

Bogarde sitis in parochia de Doerne et in attinentiis dictorum bonorum 

universis prout huiusmodi medietas dicto Ghevardo mediante hereditaria 

divisione prius habita inter (dg: het) ipsum et (dg: d Everard) Everardum 

suum fratrem cessit in partem ut dicebat vendidit dicto Everardo 

promittens warandiam et obligationem ex parte ex sui deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera sibi vel Stakenborch van den Beirgelen. 

 

BP 1178 f 382r 11 vr 13-05-1390. 

Henricus Stakenborch van Beirgelen verkocht aan Johannes zvw Gerardus gnd 

des Hertogen een n-erfpacht36 van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Helmond, die voornoemde Henricus met Lichtmis in Helmond beurt, 

gaande uit een akker, 10 lopen groot, in Helmond, tussen Hermannus zvw 

Henricus van Eijndhouts enerzijds en Arnoldus van den Put anderzijds, en 

                         
36 Zie → BP 1180 p 436v 01 do 27-04-1396, overdracht van deze pacht van 1 

mud. 
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een huis en schuur op deze akker. 

 

Solvit. 

Henricus Stakenborch (dg: v) de Beirgelen hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Gerardi dicti des Hertogen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis 

et in Helmont tradendam ex hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure dictus Henricus venditor solvendam habet hereditarie termino 

solucionis et loco predictis ex (dg: quodam ag) quodam agro decem 

lopinatas terre continente sito in (dg: p) Helmont inter hereditatem 

Hermanni filii quondam Henrici de Eijndhouts ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Put ex alio et ex domo et horreo supra dictum agrum 

consistentibus promittens warandiam et (dg: obligationem de) aliam 

obligationem in dicta paccione quatuor modiorum existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 12 vr 13-05-1390. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Henricus Ghecke 82 Gelderse 

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

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Henrico Ghecke 

LXXXII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 13 vr 13-05-1390. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle droeg over aan Petrus gnd Zerijs alle 

goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle omnia bona sibi de morte 

quondam (dg: d) suorum parentum successione advoluta supportavit Petro 

dicto Zerijs promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382r 14 vr 13-05-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde goederen terug te geven aan 

voornoemde Johannes, op diens verzoek, samen met de brieven. En direct na 

het terugvragen zullen voornoemde brieven geen waarde meer hebben, dwz 

direct zal eerstgenoemde Johannes gehouden zijn te ....... ....... Petrus 

voordeel bij de deling van de goederen van Johannes van Scijnle. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van hr Mathias Zorge, Arnoldus van Beke, 

Albertus Wael, Boudewinus Gruijter, Henricus Gecke en Henricus Vos van 

Hezewijc. 

 

A. 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda fide prestita dicto 

Johanni premissa reddere et resignare ad primodicti Johannis requisitam 

(dg: et si ipse repetierit quod) simul cum litteris ut dicebat et quod 

extunc post repetitionem dicte littere erunt sine valore #scilicet extunc 

primodictus Johannes tenebitur promittere ratam servare ?quodque Petrus 

profectum#. Acta in (dg: for) camera presentibus domino Mathia Zorge 

Arnoldo de Beke #Alberto Wael# (dg: Alberto Wael) Boudewino Gruijter 

Henrico Gecke Henrico Vos de Hezewijc testibus datum in festo Servacii 

hora none anno (dg: nog) nonagesimo. 

 

BP 1178 f 382r 15 vr 13-05-1390. 

in divisione facienda de bonis dicti quondam Johannis de Scijnle. 

 

1178 mf12 B 03 f. 382v. 

 in festo Servacii: vrijdag 13-05-1390. 

 anno nonagesimo: 1390. 

 Sabbato post vocem: zaterdag 14-05-1390. 
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 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 

BP 1178 f 382v 01 vr 13-05-1390. 

Jacobus zvw Theodericus Luwe van Empel beloofde aan Nijcholaus Spijerinc 

Jans soen 120 Gelderse gulden37 of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

07-02-1391) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Theoderici Luwe de Empel promisit super habita et 

habenda Nijcholao Spijerinc Jans soen centum et XX Gelre gulden seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Penu et 

Goess datum in festo Servacii. 

 

BP 1178 f 382v 02 vr 13-05-1390. 

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

schepenen, Henricus Buekentop, Walterus Coptiten en Johannes van Straten. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Henrico Buekentop Waltero Coptiten Johanne de Straten datum anno (dg: 

LXX) nonagesimo hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 382v 03 vr 13-05-1390. 

Jacobus zvw Theodericus Luwe van Empel beloofde aan Nijcholaus Spijerinc 

Jans soen 120 Gelderse gulden38 of de waarde met Vastenavond over een jaar 

(di 27-02-1392) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Theoderici Luwe de Empel promisit super habita et 

habenda Nijcholao Spijerinc Jans soen centum et XX Gelre (dg: se) gulden 

seu valorem a carnisprivio proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 04 vr 13-05-1390. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem datum et acta ut supra. 

 

BP 1178 f 382v 05 vr 13-05-1390. 

Henricus van Huessen en zijn vrouw Aleijdis van den Wier droegen over aan 

Theodericus Comans soen van Gherwen alle goederen, die aan Henricus, 

Arnoldus en Weijndelmoedis, kvw Johannes gnd Sotte, waren gekomen na 

overlijden van hun voornoemde vader Johannes, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van hun moeder Gertrudis, aan voornoemde Aleijdis 

overgedragen door voornoemde Henricus, Arnoldus en Weijndelmoedis, kvw 

Johannes Sotte. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus of Aleijdis. 

 

Tradetur littera dictis Henrico vel Aleijdi. 

Henricus de Huessen maritus legitimus Aleijdis van den Wier sue uxoris et 

dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore omnia et singula bona Henrico 

Arnoldo et Weijndelmoedi liberis quondam Johannis dicti Sotte de morte 

dicti Johannis eorum patris successione advoluta et post mortem Gertrudis 

eorum matris successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive 

sita supportata dicte Aleijdi a dictis Henrico Arnoldo et Weijndelmoede 

liberis dicti quondam Johannis Sotte prout in litteris supportaverunt 

Theoderico Comans soen de Gherwen cum litteris et jure promittentes ratam 

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

                         
37 Zie → BP 1178 f 179r 08 vr 03-03-1391, overdracht van onder meer deze 

schuldbekentenis. 
38 Zie → BP 1178 f 179r 08 vr 03-03-1391, overdracht van onder meer dit 

bedrag. 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 06 vr 13-05-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Sotte droeg over aan Theodericus Comans soen van 

Gherwen alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van wijlen 

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

overlijden van zijn moeder Gertrudis. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Sotte omnia et singula bona sibi 

de morte dicti quondam Johannis Sotte sui patris successione advoluta et 

post (dg: G) mortem Gertrudis sue matris successione advolvenda quocumque 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit (dg: J) Theoderico Comans 

soen de Gherwen promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 07 vr 13-05-1390. 

Sijmon van Gheldenaken, Gheerlacus Wellens soen en Walterus van Goerle zv 

Egidius van Goerle beloofden aan Rollandus Turello etc 12 oude Franse 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390; 18+30+25=73 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Sijmon de Gheldenaken Gheerlacus Wellens soen et Walterus de Goerle 

filius (dg: quondam) Egidii de Goerle promiserunt Rollando Turello etc 

(dg: X) XII aude scilde Francie ad festum Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Penu et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 08 vr 13-05-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes. 

 

BP 1178 f 382v 09 za 14-05-1390. 

Elizabeth wv Egidius gnd Hezeken droeg over aan de secretaris, tbv 

Philippus Coninc szv voornoemde Elizabeth en wijlen Egidius, haar 

vruchtgebruik in een erfgoed van voornoemde wijlen Egidius, in Den Bosch, 

in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Os enerzijds 

en erfgoed van wijlen Rodolphus van Duer bakker anderzijds. De brief 

overhandigen aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Solvit. ... ... 

Elizabeth relicta quondam Egidii dicti Hezeken cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in hereditate (dg: s) dicti quondam Egidii sita in Busco 

ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem quondam Theoderici de Os 

ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi de Duer pistoris ex alio 

supportavit mihi ad opus Philippi Coninc generi dictorum Elizabeth et 

quondam Egidii promittens cum tutore ratam servare. Testes Goess et 

Jordus datum (dg: sexta post) sabbato post vocem. (dg: d) Tradetur 

littera Jordano filio Arnoldi Tielkini. 

 

BP 1178 f 382v 10 za 14-05-1390. 

De broers Arnoldus, Martinus en Bernierus, kvw Johannes die Keijster, 

maakten een erfdeling van erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes. 

Eerstgenoemde Arnoldus kreeg (1) een huis, tuin en 7 lopen roggeland, onder 

de vrijdom etc, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Henricus Berniers soen 

enerzijds en erfg vw Johannes van den Yvenlaer anderzijds, (2) een beemd, 

gelegen aan het eind van voornoemde 7 lopen land, tussen voornoemde 

Henricus Berniers soen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

128 

Arnoldus Martinus et Bernierus fratres liberi quondam Johannis (dg: van 

den) #die# Keijster palam recognoverunt !divisionem hereditariam mutuor 

fecisse de hereditatibus dicti quondam Johannis quocumque sitis ut 

dicebant mediante qua divisione domus et ortus et septem lopinate terre 

siliginee dicti quondam Johannis siti infra libertatem etc (dg: s) ad 

locum dictum Yvelaer inter hereditatem Henrici Berniers soen ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Johannis van den Yvenlaer ex alio atque 

pratum situm ad finem dictarum septem lopinatarum terre inter hereditatem 

(dg: H) dicti Henrici Berniers soen ex uno et inter (dg: aq) communem 

aqueductum dictum waterlaet ex alio ut dicebant (dg: di) primodicto 

Arnoldo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt (dg: salvo tamen 

dicto Martino h in premissis hereditario censu XL solidorum monete quem 

dictus Arnoldus eidem Martino ex premissis exca dce diones promisit coram 

scabinis infrascriptis). Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 11 do 19-05-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan zijn voornoemde broer Martinus een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit 

voornoemde erfgoederen. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicto Martino suo fratri 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie penthecostes ex 

premissis hereditatibus sibi in partem cessis. Testes Penu et Gerardus 

datum quinta post exaudi. 

 

BP 1178 f 382v 12 za 14-05-1390. 

Voornoemde Arnoldus verkocht aan Nijcholaus zvw Engbertus van Maren den 

Swertveger een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit voornoemde goederen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Arnoldus hereditarie vendidit Nijcholao (dg: dictum) filio quondam 

Engberti de Maren den Swertveger hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie pasce ex premissis hereditatibus dicto venditori in 

partem cessis promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis et sufficientem facere. Testes Penu et (dg: Ge) Goess datum 

sabbato post vocem. 

 

BP 1178 f 382v 13 za 14-05-1390. 

Bernijerus zvw Johannes Keijster verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bernijerus filius Johannis quondam Keijster prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 14 za 14-05-1390. 

Voornoemde Martinus zvw Johannes die Keijster kreeg (1) 2 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in den Blokke, tussen Paulus Arts soen enerzijds 

en Willelmus Hels anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Jacobus van den Yvenlaer leverde aan wijlen voornoemde Johannes 

die Keijster. 

 

Et mediante qua divisione duo iugera terre dicti quondam Johannis sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto in den Blocke inter hereditatem Pauli 

Arts soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio item 

hereditaria paccio unius modiis siliginis mensure de Busco quam Jacobus 

van den Yvenlaer dicto quondam Johanni (dg: vande) die Keijster solvere 

consuevit et tenebatur annuatim (dg: item) dicto Martino cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes supra et 

dampna portabunt. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 382v 15 za 14-05-1390. 

Bernierus zvw Johannes die Keijster kreeg (1) 3 stukken land, 7 lopen rogge 

groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, (2) 6 lopen 

roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, in verschillende stukken 

gelegen, (3) een beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd dat Ondiepe, tussen 

Arnoldus Willems soen van den Yvenlaer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Elizabeth van den 

Beirgelen betaalde aan wijlen voornoemde Johannes Keijster, (5) een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die Boudewinus Otten soen en 

Arnoldus Willems soen leverden aan wijlen voornoemde Johannes Keijster. 

 

Et mediante tres (dg: pecias) pecie terre septem lopinatas terre 

siliginee continentes dicti quondam Johannis Keijsters sitas in parochia 

de Roesmalen in loco dicto die Loefortssche Hoeve prout ibidem site sunt 

(dg: et ad ..) atque sex lopinate terre siliginee site in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijnen prout ibidem huiusmodi sex lopinate terre 

siliginee in diversis (dg: loc) peciis terre site sunt et ad dictum 

quondam Johannem spectare consueverunt item pratum dicti quondam Johannis 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto dat (dg: Ondiepe) Ondiepe 

inter hereditatem Arnoldi Willems soen van den Yvenlaer ex uno et inter 

communem plateam ex alio item hereditarius census XX #solidorum# (dg: 

librarum) monete quem Elizabeth van den Beirgelen dicto quondam Johanni 

Keijster et hereditaria paccio sex lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Boudewinus Otten soen et Arnoldus Willems soen dicto quondam Johanni 

Keijster solvere (dg: solve) consueverunt ut dicebant dicto Barniero 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes supra et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 382v 16 za 14-05-1390. 

Theodericus zv Johannes zvw Theodericus van Gherwen droeg over aan Adam 

Luwe zijn deel in een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een hoeve van Walterus van Audenhoven, gnd 

Pettelaar, in Gestel, ter plaatse gnd Herlaar, welke pacht eerstgenoemde 

Theodericus en? zijn broer Pijramus gnd Moers beloofd? hadden? aan 

voornoemde Walterus van Audenhoven. Met achterstallige termijnen. Zou 

Luijtgardis dvw voornoemde Pijramus ev voornoemde Adam overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat dit deel naar de naaste erfg van voornoemde 

Luijtgardis. 

 

cum arrestad[iis]. 

Theodericus filius (dg: quondam) Johannis quondam filii Theoderici de 

Gherwen (dg: .) totam partem et omne jus sibi competentes in hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

nativitatis Domini ex manso Walteri de Audenhoven (dg: sit) dicto 

communiter Pettelaer sito in parochia de Ghestel ad locum dictum Herlaer 

atque ex attinentiis dicti (dg: si) mansi singulis et universis quam 

paccionem (dg: di) primodictus Theodericus et Pijramo! dicto! Moers suo! 

fratri! dicto! Waltero! de Audenhoven prout in litteris supportavit Ade 

Luwe #cum arrestadiis# cum litteris et jure promittens ratam servare (dg: 

obligationem ex parte sui deponere) hoc addito si Luijtgardis uxor dicti 

Ade filia dicti quondam Pijrami decesserit sine prole legitima extunc 

dicte pars et jus ad proximores heredes dicte Luijtgardis devolventur 

sine quavis contradictione (dg: testes datum supra) statim post decessum 

dicte Luijtgardis. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 B 04 f. 383. 

 Quarta post exaudi: woensdag 18-05-1390. 

 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 anno nonagesimo mensis maij die Potentiane: donderdag 19-05-1390. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

130 

BP 1178 f 383r 01 ±wo 18-05-1390. 

(dg: in nomine Domini). 

 

BP 1178 f 383r 02 ±wo 18-05-1390. 

(dg: Danijel). 

 

BP 1178 f 383r 03 wo 18-05-1390. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 

droegen over aan Cristina dvw Rodolphus Roesmont een b-erfcijns van 20 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen Ghisbertus Roesmont verkocht door 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken, welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont cum tutore Rodolphus et 

Henricus eius liberi hereditarium censum XXti #librarum# monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum Ghisberto quondam Roesmont a 

Johanne filio quondam Danijelis de Vladeracken prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Cristine filie quondam 

Rodolphi Roesmont cum litteris (dg: et aliis) et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte (dg: dep) eorum deponere. 

Testes Penu et Scilder datum quarta post exaudi. 

 

BP 1178 f 383r 04 wo 18-05-1390. 

Danijel en Cristina, kvw Rodolphus Roesmont, verklaarden dat voornoemde 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 

hen ontlast hebben van 2/10 deel, dat aan hen gekomen is van wijlen hun 

broer Ghisbertus Roesmont, in alle goederen die voornoemde wijlen 

Ghisbertus achterliet. Bovendien deden voornoemde Danijel en Cristina tbv 

voornoemde Mechtildis en haar kinderen Rodolphus en Henricus afstand van 

een erfgoed gnd moer gnd Stalbergs Ven, dat was van voornoemde wijlen 

Ghisbertus Roesmont, in Oisterwijk. 

 

Danijel et Cristina liberi quondam Rodolphi Roesmont cum tutore palam 

recognoverunt (dg: s) eis fore satisfactum per dictos Mechtildem et 

Rodolphum et Henricum de duabus decimis partibus eis de morte quondam 

Ghisberti Roesmont #eorum fratris# successione advolutis in omnibus bonis 

que dictus quondam Ghisbertus in sua (dg: parte post) morte post se 

reliquit clamantes eis quitos a dictis duabus decimis partibus. 

Insuper dicti Danijel et Cristina cum tutore super hereditate dicta moer 

#dicta# Stalberchs Venne que fuerat dicti quondam Ghisberti Roesmont sita 

in parochia de Oesterwijc ut dicebant ad opus dictorum Mechtildis 

Rodolphi et Henrici eius liberorum renunciaverunt promittentes cum tutore 

(dg: s) ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 05 wo 18-05-1390. 

Henricus zvw Henricus gnd Arts soen van Venloen deed tbv zijn broer 

Willelmus afstand van een hoeve van wijlen voornoemde Henricus Arts soen, 

in Venloen, naast wijlen Rodolphus Pulslauwer. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Arts soen de Venloen super (dg: 

bonis que fuerant) manso cum suis attinentiis dicti quondam #Henrici# 

Arts soen sito in parochia de Venloen contigue iuxta hereditatem quondam 

Rodolphi Pulslauwer et super toto jure ad opus (dg: a o) Willelmi sui 

fratris hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui. Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 06 wo 18-05-1390. 

Willelmus zvw Henricus Arts soen van Venloen verkocht aan Willelmus Scilder 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Henricus Arts soen, in 

Venloen, naast wijlen Rodolphus Pulslauwer, welke hoeve nu aan hem behoort, 

reeds belast met de grondcijnzen, een b-erfpacht van ½ mud rogge en een 
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b-erfpacht van ½ lopen rogge. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Arts soen (dg: so) de Venloen 

hereditarie vendidit Willelmo Scilder hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis (dg: mensure) mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco ex manso dicti quondam Henrici Arts soen sito 

in parochia de Venloen contigue iuxta hereditatem quondam Rodolphi 

Pulslauwer et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis (dg: ut 

dicebat promittens super h) et quem mansum cum suis attinentiis nunc ad 

se spectare dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis et hereditaria paccione (dg: d) dimidii 

lopini siliginis exinde prius solvendis et (dg: solvendis) et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 07 wo 18-05-1390. 

Henricus zvw Henricus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Arts soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 08 do 19-05-1390. 

Gheerlacus zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan zijn broer Theodericus 

Rover een n-erfpacht van 6 mud rogge en 5 mud gerst, maat van Son, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit de goederen gnd ter 

Kemenaden, in Son. 

 

Gheerlacus filius quondam domini Emondi Rover militis promisit se daturum 

et soluturum Theoderico Rover suo fratri hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis et quinque modiorum ordei mensure de Zonne hereditarie 

purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex bonis dictis ter 

Kemenaden #naden# sitis in parochia de Zonne et ex attinentiis eorum 

singulis et universis ut dicebat. Testes Spanct et Goes datum quinta post 

exaudi. 

 

BP 1178 f 383r 09 do 19-05-1390. 

Arnoldus Rover zvw hr Emondus Rover, zijn erfgenamen of degenen die door 

hemm gemachtigd zijn in een brief met zijn zegel zullen de bevoegdheid 

hebben voornoemde pacht terug te kopen, wanneer ze willen, met 125 Gelderse 

gulden of de waarde in goed gouden paijment en met de pacht die in Lichtmis 

daarop volgend zal vervallen. Hij zal niet terugkopen binnen een jaar na 

heden. Als hij heeft teruggekocht, zal voornoemde Theodericus de brief 

afstaan, en zal de brief van geen waarde meer zijn. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van hr Theodericus Rover ridder en Emondus Rover van Hellu. 

 

+. 

Et Arnoldus Rover filius domini quondam Emondi Rover #seu sui heredes aut 

causam et auctoritatem ab eodem habentes mediantibus litteris de sigillo 

dicti Arnoldi sigillatis (dg: poterunt seu poterit) habebunt seu habebit# 

potestatem redimendi dictam paccionem semper quando sibi placuerit cum 

centum et XXV Gelre gulden seu valore in #bono# auro #pagamento# et cum 

paccione (dg: anni redempcionis) provenienda in festo purificationis post 

huiusmodi redempcionis sequente scilicet non redimet infra annum datam 

presentium sine medio sequentem ut in forma et si redemerit quod extunc 

dictus Theodericus dictas litteras sic resginabit dicto Gheerlaco et (dg: 

present) littere sic erunt sine valore etc ut in forma. Acta in camera 

presentibus domino Theoderico Rover milite et Emondo Rover de Hellu anno 

nonagesimo mensis maij die Potentiane hora none. 

 

BP 1178 f 383r 10 do 19-05-1390. 

Goeswinus van Tula, hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden 
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aan Rolandus Turello etc 24 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1391; 12+30+31+31+30+31+30+31+31+2=259 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

-. 

Goeswinus de Tula dominus Willelmus de Aa (dg: et G) miles et Gerardus de 

Aa promiserunt (dg: Henrico Jozollo) #Rolando Turello etc# XXIIII aude 

scilde Francie ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena 

II. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 11 do 19-05-1390. 

Voornoemde drie beloofden aan Rolandus Turello etc 24 oude Franse schilden 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391; 

12+30+31+31+30+31+30+31+31+2+365=624 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

-. 

Dicti 3 promiserunt (dg: Henrico Jozollo) #Rolando Turello etc# etc 

XXIIII aude scilde Francie a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 12 do 19-05-1390. 

Henricus van Haren vleeshouwer verkocht aan Gerardus gnd Hadewigen soen van 

Weert een huis en erf in Den Bosch, naast de Berenbrug, tussen erfgoed van 

de broers Ghibo en Henricus gnd van Eijndoven enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde broers Ghibo 

en Henricus, en met het andere eind aan de gemene stroom, aan voornoemde 

Henricus in cijns uitgegeven door Jacobus zv Gerardus Groij van Driel, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus de Haren carnifex domum et aream sitam in Busco iuxta pontem 

dictum Berenbrugge inter hereditatem Ghibonis et Henrici fratrum dictorum 

de de Eijndoven ex uno et inter (dg: comm) communem plateam ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum Ghibonis et Henrici 

fratrum et cum reliquo fine ad communem aquam ibidem currentem prout 

ibidem est sita datam ad censum dicto Henrico a Jacobo filio Gerardi 

Groij de (dg: -r) Driel prout in litteris (dg: prout in l) vendidit 

Gerardo dicto Hadewigen soen de Weert supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes Penu et Scilder datum quinta 

post exaudi. 

 

BP 1178 f 383r 13 do 19-05-1390. 

Johannes zv Henricus van Haren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici (dg: He) de Haren prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 14 do 19-05-1390. 

Ludovicus zvw Ludovicus zvw Johannes die Smit verkocht aan Johannes die 

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

Bosch te leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland en 2 bunder aangelegen 

heideland, in Uden, naast de windmolen, tussen kv Cristina van der Molen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds en uit alle erfgoederen van 

voornoemde verkoper, onder Uden, belast met 4 penning 8 schelling cijns. 

 

(dg: Bodold) Ludovicus filius quondam Ludovici filii quondam Johannis die 

Smit hereditarie vendidit Johanni die Hoessche hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex una modiata terre siliginee et 

duobus bonariis (dg: p) terre meri-(dg: ca)#ca#-lis sibi adiacentibus 

sitis in parochia de Uden iuxta molendinum venti inter hereditatem 
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liberorum Cristine van der Molen ex uno (dg: ex) et inter communem 

plateam ex alio atque ex omnibus hereditatibus (dg: q) dicti venditoris 

quocumque locorum infra parochiam de Uden sitis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: ex) quatuor denariis et octo 

solidis census exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 383r 15 do 19-05-1390. 

Henricus Pols de oudere van Dijnter verkocht aan Gerardus zvw Paulus van 

Bruggen een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen land, gnd die Bolke, in Dinther, 

tussen Jacobus van Ghele enerzijds en Oda sGruenen dochter anderzijds, 

reeds belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus Pols (dg: de) senior de Dijnter hereditarie vendidit Gerardo 

(dg: fi) filio Pauli quondam de Bruggen hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis (dg: si) mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tribus lopinatis terre dictis die 

Bolcke (dg: inter) sitis in parochia de Dijnter (dg: iuxta eccl) inter 

hereditatem Jacobi de Ghele ex uno et inter hereditatem Ode sGruenen 

dochter ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque solidis communis #pagamenti# exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 B 05 f. 383v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 

BP 1178 f 383v 01 do 19-05-1390. 

Gerardus Hals zvw Gerardus Hals verkocht aan Johannes zvw Johannes Hals een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd die Oude 

Hoeve, tussen Johannes Baten soen enerzijds en kvw Henricus gnd Scepinc 

anderzijds. 

 

Gerardus Hals filius quondam Gerardi Hals peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Hijnen in loco dicto die Aude Hoeve inter 

hereditatem Johannis Baten soen ex uno et inter hereditatem (dg: H) 

liberorum quondam #Henrici# dicti Scepinc ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita est vendidit Johanni filio Johannis Hals promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 02 do 19-05-1390. 

Godefridus zv Johannes gnd Godevarts soen van der Donc verkocht aan 

Walterus nzvw Johannes gnd Luwe de navolgende erfgoederen in Beek bij 

Aarle, (1) een stuk land op de akkers aldaar, achter de plaats gnd de Laar, 

(2) een stuk land, tegenover de kerk aldaar, aan weerszijden van de weg, 

(3) een stukje land aldaar, beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van 

Hodonk, (4) een stuk land tussen Gerardus van Aa enerzijds en Jordanus zvw 

Theodericus van Herende anderzijds, (5) een stuk land tussen kinderen gnd 

van den Eijkenhoevel enerzijds en voornoemde Jordanus anderzijds, (6) een 

beemd ter plaatse gnd in het Nieuwe Broek, tussen Marcelius van Ekart 

enerzijds en voornoemde Jordanus en Katherina dvw Theodericus Roefs soen 

van Herende anderzijds, aan voornoemde Godefridus uitgegeven door Robbertus 

gnd Rumescotel, zijn vrouw voornoemde Katherina dvw Theodericus Roefs soen 

wv Johannes van der Heggen en Aleijdis dvw voornoemde Johannes van der 

Heggen, belast met de pachten in de brief vermeld. 

 

Godefridus filius Johannis dicti Godevarts soen van der Donc hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Beke prope Arle primo videlicet peciam 

terre sitam supra agros ibidem retro locum dictum dLaer item peciam terre 

sitam in dicta parochia in opposito ecclesie ibidem ab utroque latere vie 

ibidem item particulam terre sitam ibidem inter hereditatem conventus de 
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Hodonc ex utroque (dg: inter) latere coadiacentem item peciam terre sitam 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem Jordani filii 

quondam Theoderici de Herende ex alio item peciam terre sitam inter 

hereditatem liberorum dictorum van den Eijkenhoevel ex uno et inter 

hereditatem dicti Jordani ex alio insuper pratum situm in loco dicto int 

Nuwebroec inter hereditatem Marcelii de Ekart ex uno et inter hereditatem 

dicti Jordani et Katherine filie quondam Theoderici Roefs soen de Herende 

ex alio in ea quantitate qua dicte hereditates ibidem site sunt datas ad 

pactum dicto Godefrido a Robberto dicto Rumescotel et dicta Katherina 

eius uxore filia quondam Theoderici Roefs soen (dg: et Aleijde filia) 

relicta quondam Johannis van der (dg: Hegg) Heggen atque Aleijde filia 

jamdicti quondam Johannis van der Heggen prout in litteris (dg: 

supportavit) #vendidit# Waltero filio naturali quondam Johannis dicti 

Luwe (dg: cum) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis paccionibus in dictis 

litteris contentis. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 03 do 19-05-1390. 

Johannes van der Loe beloofde aan Johannes nzv Arnoldus Heijme, tbv 

Arnoldus Heijme, 9 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild 

gerekend, en 4½ gemene plak met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

betalen. 

 

Johannes van der Loe promisit Johanni filio naturali Arnoldi Heijme ad 

opus Arnoldi (dg: He) Heijme novem licht scilde scilicet XII (dg: co) 

ghemeijn placken pro quolibet scilt computato (dg: ad Jaco) atque quatuor 

et dimidium gemeijn placke ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: Spanct) Gerardus et Spanct datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 04 do 19-05-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelnere verkocht aan Petrus nzvw Willelmus 

gnd Lodewijchs soen van der Eijkendonc een stuk land, eertijds van wijlen 

Henricus van Heze, ter plaatse gnd die Biecht, naast Johannes van Zoemeren 

zvw Tielmannus van Engelant. Lasten van zijn kant, van de kant van Goddinus 

die Olijsleger en van de kant van kinderen en erfgenamen van voornoemde 

Goddinus worden afgehandeld. Willelmus van Volkel droeg vervolgens aan 

voornoemde verkoper over het deel, behorend aan hem, Henricus gnd Gruijter 

van Uden en diens voruw Aleijdis dvw Johannes van Heze, in voornoemd stuk 

land. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelnere peciam terre que 

fuerat quondam Henrici de Heze sitam in loco dicto die Bijecht iuxta 

hereditatem Johannis de Zoemeren filii quondam (dg: Tiell) Tielmanni de 

Engelant ut dicebat vendidit Petro filio (dg: quondam) naturali quondam 

Willelmi dicti Lodewijchs soen van der Eijkendonc supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens (dg: ratam servare et) super habita et 

habenda (dg: ve) ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem et calangiam ex parte sui et Goddini die Olijsleger et 

quorumcumque liberorum et heredum eiusdem Goddini deponere. Quo facto 

(dg: .) Willelmus de Volkel totam partem et omne jus (dg: d) sibi et 

Henrico dicto Gruijter de Uden et Aleijdi (dg: -s) sue uxori filie 

quondam Johannis de Heze in dicta pecia terre competentes supportavit 

dicto venditori promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui (dg: d) et dictorum Henrici et Aleijdis eius uxoris in 

premissis existentes deponere. Testes (dg: datum) Penu et Gerardus datum 

quinta post exaudi. 

 

BP 1178 f 383v 05 do 19-05-1390. 

(dg: Henricus Gh). 
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BP 1178 f 383v 06 do 19-05-1390. 

Willelmus van Volken en Theodericus zv Johannes gnd Moelner droegen over 

aan Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs soen 4 schelling jaarlijks erfelijk te 

betalen, gaande uit een erfgoed ter plaatse gnd in de Biechten, welke 4 

schelling Henricus van Heze vermaakt had aan het klooster van de 

Minderbroeders in Den Bosch, en die voornoemde Willelmus en Theodericus 

verworven hadden van de gardiaan en het klooster van de Minderbroeders. 

 

Willelmus (dg: va) de Volken et Theodericus filius Johannis dicti Moelner 

quatuor solidos annuatim solvendos hereditarie ex quadam hereditate sita 

in loco dicto (dg: die .) in der Biechten quos Henricus de Heze conventui 

fratrum minorum in Busco legaverat et quos dicti Willelmus et Theodericus 

erga gardianum et conventum fratrum minorum in Buscoducis acquisiverant 

ut dicebant supportaverunt Petro filio (dg: q) naturali quondam Willelmi 

Lodewijchs soen promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 07 do 19-05-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Theodericus zv Johannes Moelners 3 Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis (zo 25-12-1390) en 8 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus Petrus promisit Theoderico filio Johannis Moelners III Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini et octo Gelre gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 08 do 19-05-1390. 

Stephanus zvw Hermannus gnd Scuijwinc en zijn dochter Herbergis gaven uit 

aan zijn broer Henricus zvw voornoemde Hermannus Scuijwinc een hofstad in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). Slechts op te geven met 8 mud 

rogge, Bossche maat, eens. 

 

Stephanus filius quondam Hermanni dicti Scuijwinc #et (dg: Herbertus) 

Herbergis eius filia cum tutore# quoddam domistadium situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem Henrici filii dicti 

quondam Hermanni Scuijwinc ex uno et inter communem plateam ex alio 

#prout ibidem limitatum# dederunt ad hereditariam paccionem dicto Henrico 

suo fratri ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione 

XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum ex premissis (dg: 

promittentes warandiam) promittentes cum tutore indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

non resignabit nisi cum octo modiis siliginis mensure de Busco semel 

dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 09 do 19-05-1390. 

Johannes Moelner zvw Johannes Moelner verkocht aan Willelmus nzvw Johannes 

Loijers een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds en erfgoed van Johannes Sluijsken 

anderzijds, aan hem verkocht door Jacobus zv Henricus Zelen soen molenaar. 

 

Johannes Moelner filius quondam Johannis Moelner hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area 

et orto sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Gerardi 

Kepken ex uno et inter hereditatem Johannis Sluijsken ex alio venditum 

sibi a Jacobo filio Henrici Zelen soen multore (dg: pro) prout in 

litteris (dg: s) vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis 
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Loijers supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 10 do 19-05-1390. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 1224 (240), 19-05-1390, (uit vidimus van 01-12-1406); boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris. 

Henricus die Writer van Scijnle zvw Ghibo Writer van Scijnle verkocht aan 

Johannes van Gheffen bakker, zvw Johannes Pauwels soen van Geffen, een 

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

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit (1) een huis, erf en tuin in de 

dingbank van Meerwijk, ter plaatse die Asmit, tussen Margareta Hoernics 

enerzijds en wijlen Johannes die Veer anderzijds, (2) ½ morgen land in de 

dingbank van Meerwijk, ter plaatse die Hengemenge, tussen Johannes Daems 

soen enerzijds en kv Johannes Roggen anderzijds, (3) een erfgoed gnd een 

halve schare, ter plaatse in het Pulsbroek, (4) ½ morgen land in de 

dingbank van Meerwijk, ter plaatse Beirgelen, tussen Denkinus van Engelen 

enerzijds en Margareta Hoernics anderzijds, (5) de helft aan verkoper 

behorend in een tuin in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse Asmit, tussen 

Gheerlacus Tielen soen enerzijds en Nijcholaus Raets soen anderzijds. 

 

Henricus die Writer de Scijnle #filius quondam Ghibonis Writer de 

Scijnle# hereditarie vendidit Johanni de Gheffen (dg: pa) pistori filio 

quondam Johannis Pauwels #soen de Geffen# hereditarium censum duorum aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex domo area 

et orto sitis in (dg: p) jurisdictione de Merewijc in loco dicto die (dg: 

.) Asmit inter hereditatem Margarete Hoernics ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis die Veer ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in 

dicta jurisdictione in loco dicto die Henghemenge inter hereditatem 

Johannis Daems soen ex uno et hereditatem liberorum Johannis Roggen ex 

alio atque (dg: d) ex (dg: dicta) hereditate dicta een halve schare dicti 

venditoris sita in loco dicto int Pulsbroec ut dicebat atque ex dimidio 

iugero terre sito in dicta jurisdictione in loco dicto Beirgelen inter 

hereditatem Denkini de Engelen ex uno et inter hereditatem Margarete 

Hoernics ex alio (dg: ut dicebat) atque ex (dg: dim) medietate ad dictum 

(dg: me) venditorem spectante in quodam orto sito in (dg: Empel inter) 

dicta jurisdictione in loco dicto Assmit inter hereditatem Gheerlaci 

Tielen soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Raets soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

aliam deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 383v 11 do 19-05-1390. 

Arnoldus Luten soen, Johannes Moerken van Bucstel en hr Henricus zvw 

Jacobus custer van Bucstel beloofden aan Willelmus van der Hullen 16 

Hollandse gulden of de waarde en 10 gemene plakken met Pasen aanstaande (zo 

26-03-1391) te betalen. 

 

Arnoldus Luten soen Johannes (dg: de) Moerken de Bucstel et dominus 

Henricus filius quondam Jacobi custer de Bucstel promiserunt Willelmo van 

der Hullen XVI Hollant gulden seu valorem et X communes placken ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf12 B 06 f. 384. 

 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 

BP 1178 f 384r 01 do 19-05-1390. 

Gerardus gnd van Boect zvw Johannes Yden soen van den Velde en zijn broer 

Godefridus beloofden aan Gerardus zvw Johannes die Ro.... 19 Hollandse 

gulden (dg: of de waarde) met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen. 
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Gerardus dicti de Boect (verbeterd uit: Boech) filius quondam Johannis 

Yden soen van den Velde et Godefridus eius frater promiserunt Gerardo 

filio quondam Johannis die Ro.... XIX Hollant gulden (dg: seu valorem) ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Spanct) Gerardus et 

Spanct datum quinta post exaudi. 

 

BP 1178 f 384r 02 do 19-05-1390. 

Arnoldus zvw Willelmus van den Nuwehuse wonend in Oisterwijk beloofde aan 

Johannes van Boege 11 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (wo 24-08-1390) en 16 gulden met Pasen aanstaande (zo 26-03-

1391) te betalen, en 2 vimen stro met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) 

te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van den Nuwehuse commorans in Oesterwijc 

ut dicebat promisit Johanni de Boege XI (dg: Hollant gulden ad) Gelre 

gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum et XVI gulden ad pascha 

proxime futurum persolvendos et duas vimas straminum ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos (dg: testes Spanc). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 03 do 19-05-1390. 

Nijcholaus zvw Denkinus zvw Arnoldus die Gruijter droeg over aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Denkinus zijn deel in (1) goederen van wijlen 

Arnoldus die Gruijter, in Vinkel, (2) 1 morgen land van wijlen voornoemde 

Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd Osser Gemeint, (3) 2 morgen land van 

wijlen voornoemde Arnoldus, ter plaatse gnd Tefelre Veld. 

 

Nijcholaus filius quondam Denkini filii quondam Arnoldi die Gruijter (dg: 

omnia) totam partem et omne jus sibi competentes in bonis quondam Arnoldi 

die Gruijter sitis in Vinckel atque in (dg: tribus iugeribus) #uno 

iugere# terre dicti quondam Arnoldi sito in parochia de Os in loco dicto 

Osser Gemeijnt atque in duobus iugeribus terre dicti quondam Arnoldi 

sitis in loco (dg: Teff) Tefelre Velt ut dicebat supportavit Johanni #suo 

fratri# filio dicti quondam Denkini promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Penu et Jordus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 384r 04 do 19-05-1390. 

Voornoemde Nijcholaus droeg alle goederen, die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Margareta, over aan zijn broer Johannes. 

 

Dictus Nijcholaus omnia bona sibi de #post# (dg: .) morte quondam 

Margarete sue matris successione advolvenda supportavit Johanni suo 

fratri promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 05 do 19-05-1390. 

Bernierus zvw Johannes zv Arnoldus Veren Berthen soen van Berlikem beloofde 

aan zijn broers Martinus en Arnoldus, tbv hen en allen die het aangaat, van 

waarde te houden de deling, eerder gehouden door de broers Johannes en 

Paulus, kvw Arnoldus Veren Berthen soen van Berlikem, voornoemde broers 

Arnoldus en Martinus, kv voornoemde Johannes, Arnoldus zvw Willelmus van 

den Yvenlaer, en Boudewinus gnd Otten soen, van de goederen die waren van 

wijlen voornoemde Arnoldus Veren Berthen soen. Voornoemde Bernierus zal 

zijn voornoemde broers Martinus en Arnoldus schadeloos houden van alle 

beloften door hen gedaan voor hun voornoemde broer Bernierus. 

 

Bernierus filius quondam Johannis filii Arnoldi Veren (dg: Berthen) 

Berthen soen de Berlikem promisit super omnia Martino et Arnoldo suis 

fratribus ad opus eorum et ad opus omnium quorum interest quod ipse 

divisionem pridem habitam (dg: de bo) per Johannem Paulum fratres liberos 

quondam Arnoldi Veren Berthen soen de Berlikem #et dictos# Arnoldum et 

Martinum fratres liberos dicti Johannis et Arnoldum filium quondam 
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Willelmi van den Yvenlaer atque Boudewinum dictum Otten soen de (dg: 

omnibus) bonis que fuerant dicti quondam Arnoldi Veren Berthen soen in 

omnibus et per omnia prout huiusmodi divisio facta est et prout in 

litteris (dg: in litteris) super hoc confectis continetur ratam firmas 

perpetue observabit et quod ipse dictos Martinum et Arnoldum suos fratres 

ab omnibus promissionibus factis per eosdem Martinum et Arnoldum pro 

dicto Berniero eorum fratre indempnes oservabit. Testes (dg: da) Penu et 

Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 06 do 19-05-1390. 

(dg: Jacobus zvw Arnoldus van der Haseldonc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Jacobus filius quondam Arnoldi van der Haseldonc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 384r 07 do 19-05-1390. 

Boudewinus zvw Petrus Boudens soen van den Dungen verkocht aan Elizabeth 

van den Sporbossche een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, onder de vrijdom etc, ter 

plaatse gnd aan die Litsche Straat, tussen Egidius Willems en Gerardus 

Hadewigen soen enerzijds en Johannes Reijners soen en Johannes bv 

voornoemde verkoper anderzijds, (2) 2 morgen land aldaar, tussen Gerardus 

Ha {niet afgewerkt contract}. 

 

Boudewinus filius quondam Petri Boudens soen van den Dungen hereditarie 

vendidit Elizabeth van den Sporbossche hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis (dg: et) ex domo area et orto 

(dg: et duobus iugeribus terre) sitis infra libertatem etc in loco dicto 

aen die Litsche Straet inter hereditatem Egidii Willems et Gerardi 

Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Reijners soen (dg: ex 

alio) et Johannis fratris dicti venditoris ex alio atque ex duobus 

iugeribus terre sitis ibidem inter hereditatem Gerardi Ha. 

 

BP 1178 f 384r 08 do 19-05-1390. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Haseldonc verkocht aan Godefridus zvw 

Walterus Grieten soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd op die Roet, tussen een gemene weg enerzijds en Elizabeth wv voornoemde 

Arnoldus van der Hazeldonc en haar kinderen anderzijds, belast met 20 

schelling geld. 

 

Arnoldus #filius quondam Arnoldi# van der Haseldonc peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto op die Roet inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte dicti 

quondam Arnoldi van der Hazeldonc et eius liberorum ex alio hereditarie 

vendidit Godefrido (dg: G) filio quondam Walteri Grieten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis XX solidis monete exinde 

solvendis. Testes Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 09 do 19-05-1390. 

Jacobus zvw Arnoldus van der Hazeldonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Arnoldi van der Hazeldonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 10 do 19-05-1390. 

Henricus zvw Adam gnd Boefs soen beloofde aan Johannes van Boege 10 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-

1390) te betalen. 
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Henricus filius quondam Ade dicti Boefs soen promisit Johanni de Boege X 

Hollant gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 11 do 19-05-1390. 

Henricus Buekentop ev Elizabeth dvw Johannes van Meijelsvoert droeg over 

aan Johannes zv Theodericus Plagen soen een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een stuk land, 4 

hont groot, in Oss, op de plaats gnd Opperpoel, tussen Winricus gnd Costers 

soen enerzijds en Johannes zv Robbertus anderzijds, (2) 4 hont gerstland, 

in Oss, op de plaats gnd Steenakker, tussen Godefridus van Sceepstal 

enerzijds en Johannes van Derenborch anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Johannes van Meijelsvoert gekocht had van Johannes zvw Johannes 

Mersman van Os de oudere. Is de kecht van het Geefhuis. 

 

Henricus Buekentop maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis de Meijelsvoert hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre quatuor hont terre continente sita in parochia de Os super locum 

dictum Opperpoel inter hereditatem Winrici dicti Costers soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii Robberti ex alio et ex quatuor hont 

terre ordeacee sitis in dicta parochia super locum dictum Steenacker 

inter hereditatem Godefridi de Sceepstal ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Derenborch ex alio quem censum dictus quondam Johannes de 

Meijelsvoert erga Johannem filium quondam Johannis Mersman de Os seniorem 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni filio 

Theoderici Plagen soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Jordus datum supra. 

Est (dg: fum) famulus mense sancti spiritus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 12 do 19-05-1390. 

Johannes Weijgherganc droeg over aan zijn zoon Johannes, tbv hem en zijn 

broer Henricus, kv voornoemde Johannes, zijn vruchtgebruik in al zijn 

goederen, waarin zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Meijnnarts was 

gestorven, gelegen onder Schijndel en Berlicum. De brief overhandigen aan 

Johannes zv eerstgenoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes Weijgherganc suum usufructum sibi competentem in omnibus suis 

bonis in quibus Elizabeth quondam uxor filia quondam Johannis Meijnnarts 

decessit quocumque locorum infra parochias de Scijnle et (dg: Belik) de 

Berlikem sitis supportavit (dg: Henrico et Johanni suis liberis) #Johanni 

suo filio ad opus sui et ad opus Henrici sui fratris suorum liberorum# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu 

existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni filio 

primodicto! Johannis. 

 

BP 1178 f 384r 13 do 19-05-1390. 

Johannes Vos zv Willelmus gnd die Decker verkocht aan Rutgherus van den 

Slaepbroec smid de helft, die behoorde aan Rutgherus Wolf ev Katherina dvw 

Johannes Specier, in een hofstad van voornoemde wijlen Johannes Specier, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Helmont 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Zoemer anderzijds, te weten de 

helft richting Vught, met de gebouwen op deze helft, welke helft aan 

voornoemde Johannes Vos was verkocht door Gerardus gnd die Maer. Willelmus, 

zv voornoemde Willelmus Decker verwekt bij zijn vrouw Dijlla, deed afstand. 

 

Johannes Vos filius Willelmi dicti die Decker medietatem que ad Rutgherum 

Wolf spectabat tamquam ad maritum et tutorem legitimum Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis Specier in quodam domistadio eiusdem 

quondam Johannis Specier sito in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 
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hereditatem Henrici de Helmont ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Zoemer ex alio scilicet illam medietatem dicti domistadii 

que sita est versus Vucht cum edificiis in dicta medietate consistentibus 

venditam dicto Johanni Vos a Gerardo dicto die Maer prout in litteris 

vendidit Rutghero van den Slaepbroec fabro (dg: simul) supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto Willelmus filius dicti Willelmi Decker ab 

eodem Willelmo et Dijlla eius uxore quondam pariter genitus super 

premissis et jure #ad# opus dicti (dg: .) emptoris renunciavit promittens 

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

Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 14 do 19-05-1390. 

Adam van Mierde ev Agnes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde tamquam maritus Agnetis sue uxoris prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 15 do 19-05-1390. 

De koper beloofde aan de verkoper 60½ Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori sexaginta et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 384r 16 do 19-05-1390. 

Jutta dvw Johannes van Lijeshout en Danijel nzvw Danijel die Crummen 

verkochten aan Johannes van Megen en Gerardus van Mierde een erfgoed, 25½ 

voet breed, in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, in een 

straat die loopt vanaf een stenen brug naast het woonhuis van wijlen 

Gerardus Eelkini vleeshouwer naar de Vismarkt, te weten het erfgoed dat 

ligt naast erfgoed van Baudekinus zvw Matheus van Driel richting de 

Vismarkt, met het huis dat op dit erfgoed staat, welk erfgoed en huis 

Nijcholaus zvw voornoemde Johannes van Lijeshout bakker gekocht had van 

Johannes zvw Rodolphus gnd Bubben zv Wijnricus van Os, momber van Johannes 

zvw Rodolphus bv eerstgenoemde Johannes zvw Rodolphus Bubben, Henricus bv 

voornoemde Johannes zvw Rodolphus Bubben en Henricus zvw Johannes {f.384v} 

Mertens soen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Jutta (dg: relicta q) filia quondam Johannis de Lijeshout cum tutore 

Danijel (dg: nal) filius naturalis quondam Danijelis die (dg: Crumvort) 

Crummen (dg: domum) quandam hereditatem viginti quinque et dimidiam 

pedatas terre in latitudine continentem sitam in Busco retro claustrum 

fratrum minorum in vico tendente de quodam ponte lapideo sito iuxta domum 

habitationis quondam Gerardi Eelkini carnificis usque forum piscium 

scilicet illam (dg: illam) hereditatem que sita est contigue iuxta (dg: 

dictam) hereditatem quondam Baudekini filii quondam Mathei de Driel 

versus forum piscium cum domo in predicta hereditate consistente quam 

hereditatem et domum Nijcholaus filius dicti quondam Johannis de 

Lijeshout (dg: erga) pistor erga Johannem filium quondam Rodolphi dicti 

Bubben (verbeterd uit: Bubbel soen) filii Wijnrici de Os mamburnum 

Johannis filii quondam Rodolphi fratris primodicti Johannis filii quondam 

Rodolphi Bubben Henricum fratrem (dg: f) eiusdem Johannis filii quondam 

Rodolphi Bubben et Henricum filium quondam Johannis 

 

1178 mf12 B 07 f. 384v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 24-05-1390. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1390. 
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BP 1178 f 384v 01 do 19-05-1390. 

[?dictum] Mertens soen emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

hereditatem et domum dicti Jutta et Danijel nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Goes) Johanni de Megen (dg: pistori) et 

Gerardo de Mierde supportaverunt cum litteris et (dg: jure p) aliis et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

et dicti quondam Nijcholai deponere. Testes Gerardus et Goes datum quinta 

post exaudi. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 384v 02 do 19-05-1390. 

Arnoldus zvw Henricus Snider van Oerscot verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Snider de Oerscot prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 03 do 19-05-1390. 

Voornoemde kopers beloofden aan Henricus Collart 51 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus (ma 25-07-1390) en hetzelfde bedrag met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390). Opstellen in twee brieven. 

 

Dicti emptores promiserunt Henrico Collart quinquaginta unum Hollant 

gulden seu valorem ad Jacobi et tantum in festo nativitatis Domini 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in duabus 

litteris. 

 

BP 1178 f 384v 04 di 24-05-1390. 

Petrus nzvw Willelmus zvw Ludovicus gnd van der Eijkendonc verkocht aan 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden een kamp, gnd die Peerdkamp, dat was 

van wijlen voornoemde Willelmus, gelegen achter het klooster van Porta 

Celi, tussen Johannes van Brolio enerzijds en Johannes van den Camp 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Petrus filius naturalis filius quondam (dg: Ludovici) Willelmi filii 

quondam Ludovici dicti van der Eijkendonc quendam campum dictum die 

Peerdcamp qui fuerat #dicti quondam Willelmi# situm retro conventum de 

Porta! inter hereditatem Johannis de Brolio ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex alio prout ibidem situs est et ad dictum quondam 

Willelmum spectare consuevit ut dicebat vendidit (dg: Lud) Engberto 

Ludinc filio quondam (dg: Jab) Jacobi de Uden supportavit cum omnibus et 

jure promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum monete ex (dg: -inde) campo. Testes 

Penu et Goes datum tercia post penthecostes. 

 

BP 1178 f 384v 05 di 24-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en 60 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis et sexaginta Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Et 

ponetur in duabus litteris. 

 

BP 1178 f 384v 06 di 24-05-1390. 

Een vidimus maken van 3 brieven, “de broers Godefridus en Johannes, kvw 

Bernardus gnd van Overmere”, “Rodolphus gnd van Zelant van Gheffen” en 

“Johannes kaarsmaker zvw Johannes kaarsmaker” en voornoemde Engbertus 

Ludinc beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde 

Petrus. 
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#. 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit Godefridus et Johannes 

fratres liberi quondam Bernardi dicti de Overmere secunda Rodolphus 

dictus de Zelant de Gheffen et 3a Johannes candelator filius quondam 

Johannis candelatoris et dictus Engbertus Ludinc promisit tradere dicto 

Petro tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 07 di 24-05-1390. 

Voornoemde Petrus nzvw Willelmus zvw Ludovicus gnd van der Eijkendonc 

verkocht aan Johannes van Zanbeke zvw Theodericus, tbv Johannes Tijen zv 

Henricus gnd Teijen de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Willelmus, 

in een kamp, gnd die Smaelkamp, 5 morgen groot, gelegen achter het klooster 

Porta Celi bij Den Bosch, tussen Ghibo gnd van den Reijndonc enerzijds en 

Theodericus zv Ywanus en Willelmus Loijer anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de gemene dijk, te weten de helft die “de eerste 

bovenste grens is” van het kamp, welke bovenste grens gelegen is naast 

voornoemde gemene !steeg, welke helft aan wijlen eerstgenoemde Willelmus 

gekomen was na erfdeling tussen wijlen voornoemde Willelmus, Ywanus van 

Vauderic en Arnoldus zvw Egidius van Ghele, en welke helft nu aan hem 

behoort. Voornoemde Johannes Teijen zal uit deze helft betalen een 

b-erfcijns van 15 schelling aan de stad Den Bosch en een b-erfcijns van 3 

pond geld. De voorwaarden in de deelbrief zijn van kracht. 

 

Dictus Petrus medietatem (dg: cuiusdam) que spectabat ad dictum quondam 

Willelmum in quodam campo dicto communiter die Smaelcamp quinque iugera 

terre continente sito retro conventum de Porta Celi prope Buscumducis 

inter hereditatem Ghibonis dicti van den Reijndonc ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii Ywani et Willelmi Loijer ex alio tendente a 

communi !platea ad quendam !aggerem communem scilicet illam medietatem 

que est superior (dg: primus) primus finis (dg: eius f ra) eiusdem campi 

qui finis superior situs est contigue (dg: conti) iuxta !dictam !stegam 

communem et que medietas primodicto quondam Willelmo mediante hereditaria 

divisione prius habita inter !inter eundem quondam Willelmum primodictum 

et inter Ywanum de Vauderic et Arnoldum filium quondam Egidii de Ghele 

cessit in partem #et quam medietatem nunc ad se spectare dicebat# prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni de (dg: Zanbeke) Zanbeke filio 

quondam Theoderici ad opus Johannis Tijen filii Henrici dicti Teijen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et et 

obligationem ex parte! deponere !salvo !addito quod dictus Johannes Teijen 

solvet ex dicta medietate hereditarium censum XV solidorum oppido de 

Busco et hereditarium censum trium librarum monete eciam de dicta 

medietate de jure solvendum salvis eciam condicionibus in dictis litteris 

super dicta divisione confectis comprehensis in suo vigore permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 08 di 24-05-1390. 

Petrus nzvw Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc droeg over aan Adam 

van Mierd een b-erfcijns39 van 3 pond 15 schelling geld, die Walterus gnd 

van Hijntham en zijn broer Henricus beloofd hadden aan Willelmus zvw 

Ludovicus, met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd gnd Wille Peterens 

Beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen 

Jordanus van Roesmalen smid enerzijds en Theodericus Kepken anderzijds, 

welke cijns aan verkoper vermaakt was door voornoemde wijlen Willelmus. 

 

                         
39 Zie → VB 1799 f 080v 03, ma 26-01-1394, Daem van Mierde was gericht aen 

enen beemt geheijten Wille Peterens Beemt gelegen binnen der vrijheijt der 

stat van tsHertogenbossche ter stat geheijten Donghen tusschen den erve 

Jordens van Roesmalen des Smeets ende tusschen den erve Dircs  Kepken 

overmids gebrec van erfcijns. 
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Petrus filius naturalis quondam Willelmi filii quondam Ludovici van der 

Eijkendonc hereditarium censum trium librarum et quindecim solidorum 

monete quem Walterus dictus de Hijntham et Henricus frater eiusdem 

Walteri promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Willelmo 

(dg: filio quondam) filio quondam Ludovici hereditarie purificationis de 

quodam prato dicto communiter Wille Peterens Beemt sito infra libertatem 

opidi de Busco ad locum dictum communiter Donghen inter hereditatem (dg: 

Y) Jordani de Roesmalen fabri ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Kepken ex alio prout in litteris (dg: sup) et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat et sibi a dicto quondam Willelmo legatum esse dicebat 

supportavit Ade de Mierd cum litteris et jure #cum arrestadiis etc# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte et heredum dicti quondam Willelmi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 09 di 24-05-1390. 

Arnoldus van der Straten verkocht aan Walterus Nerinc ¼ deel van een kamp, 

gelegen achter de Vughterdijk, achter het huis van voornoemde Arnoldus van 

der Straten, tussen erfgoed van Bartholomeus gnd Meus van Wickenvoert 

enerzijds en Albertus gnd van der Haseldonc anderzijds, te weten het ¼ deel 

dat ligt tussen de helft, behorend aan erfg vw Petrus Bierman, enerzijds en 

¼ deel behorend aan voornoemde Arnoldus van der Straten anderzijds, welk 

eerstgenoemd ¼ deel strekt vanaf voornoemd erfgoed van voornoemde 

Bartholomeus tot aan het midden van de sloot in voornoemd kamp, dit ¼ deel 

belast met een b-erfcijns van 5 schelling geld. 

 

Arnoldus van der Straten unam quartam ?partem cuiusdam campi siti retro 

aggerem vici Vuchtensis retro domum #dicti# Arnoldi van der Straten inter 

hereditatem !Barthomei dicti Meus (dg: ex uno) de Wickenvoert ex uno et 

inter hereditatem Alberti dicti !de !van der Haseldonc ex alio scilicet 

illam quartam partem dicti campi que quarta pars sita inter unam 

medietatem (dg: ..) spectantem ad heredes quondam Petri Bierman ex uno et 

inter unam quartam partem spectantem ad dictum Arnoldum (dg: de) van der 

Straten ex alio et que quarta pars primodicta tendit a (dg: -b h) dicta 

hereditate dicti (dg: quo) Bartholomei usque medium fossati consistentis 

in campo predicto ut dicebat vendidit Waltero Nerinc promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu quinque solidorum 

monete ex dicta quarta parte solvendo. 

 

BP 1178 f 384v 10 di 24-05-1390. 

Arnoldus van der Straten droeg over aan Walterus Nerinc de helft van de 

helft van een kamp, gelegen achter de Vughterdijk, achter het huis van 

voornoemde Arnoldus van der Straten, tussen erfgoed van Bartholomeus gnd 

Meus van Wickenvoert enerzijds en erfgoed van Albertus gnd Abe van der 

Hazeldonc anderzijds, te weten van de helft die gelegen is naast voornoemde 

erfgoed van Bartholomeus, en welke helft strekt vanaf voornoemd erfgoed van 

Bartholomeus tot aan het midden van de sloot in voornoemd kamp, welke helft 

van het kamp voornoemde Arnoldus in cijns verkregen had van Petrus 

Bijerman, voor een cijns van 10 schelling geld, en dan die helft van de 

helft, die gelegen is naast de andere helft van het kamp, behorend aan erfg 

vw Petrus Bierman, de verkochte helft van de helft belast met de helft van 

voornoemde cijns van 10 schelling. 

 

Arnoldus van der Straten medietatem medietatis (dg: cuiusdam camp) ad se 

spectantis cuiusdam campi siti retro aggerem vici Vuchtensis retro domum 

dicti Arnoldi van der Straten inter hereditatem Bartholomei dicti Meus de 

Wickenvoert ex uno et inter hereditatem Alberti dicti Abe van der 

Hazeldonc ex alio scilicet illius medietatis dicti campi que medietas 

dicti campi sita est iuxta dictam hereditatem dicti Bartholomei et que 

medietas tendit a dicta hereditate dicti Bartholomei usque ad medium 

fossati consistentis in campo predicto #quam medietatem dicti campi 

dictus Arnoldus erga Petrum Bijerman ad censum acquisiverat prout in 
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litteris scilicet pro hereditario censu X solidorum monete# scilicet 

dividendo dictam medietatem dicti campi (dg: que medietas sita) in duas 

partes equales illa medietas dicte medietatis dicti campi que sita est 

(dg: vers) contigue iuxta reliquam medietatem dicti campi spectantem ad 

(dg: hereditatem) heredes quondam Petri Bierman supportavit Waltero 

Nerinc cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta medietate dicti census X 

solidorum. Testes Penu et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 11 di 24-05-1390. 

Een vidimus maken van de brief, die begint met “Petrus gnd Bierman: de 

helft van een kamp etc” en Arnoldus van der Straten beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Walterus Nerinc. 

 

+. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Petrus #dictus# Bierman medietatem 

cuiusdam campi etc et Arnoldus van der Straten promisit tradere Waltero 

Nerinc ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 384v 12 ±do 26-05-1390. 

Alardus Becker en Nijcholaus Becker beloofden aan Philippus Jozollo etc 48 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390; 

5+30+31+31+30+1=128 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Alardus Becker et Nijcholaus Becker promiserunt Philippo Jozollo etc 

XLVIII aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub 

pena II. Testes Spanct et Goess datum (dg: supra ….) datum quinta/quarta 

post penthecostes. 

 

1178 mf12 B 08 f. 385. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 28-05-1390. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1390. 

 

BP 1178 f 385r 01 za 28-05-1390. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer verkocht aan Arnoldus Koijt 

5 pond geld, die wijlen voornoemde Henricus met Lichtmis beurde, en 3 mud 4 

lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, die voornoemde Henricus van den Laer 

met Kerstmis beurde, gaande uit een hoeve, in Rosmalen, met toebehoren, 

uitgezonderd 2 morgen land, gnd Feijtshoevel, aldaar, welke hoeve wijlen 

voornoemde Henricus van den Laer verworven had van Tielmannus Dachverlies, 

welke hoeve uitgezonderd de 2 morgen wijlen voornoemde Henricus van den 

Laer uitgegeven had aan Henricus zvw Gerongius van Bruggen, voor de 

grondcijnzen, voor voornoemde 5 pond b-erfcijns en 3 mud 4 lopen 

b-erfpacht, welke cijns en pacht aan voornoemde Bela gekomen was na 

overlijden van haar ouders, en die nu aan hem behoren. 

 

Henricus Raet maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie quondam 

Henrici van den Laer (dg: hereditarium qu) quinque libras monete quas 

dictus quondam Henricus [van den Laer] solvendas habuit hereditarie 

purificationis atque (dg: he here) tres modios et quatuor lopinos 

siliginis (dg: me) hereditarie paccionis mensure de Busco [quos] dictus 

Henricus van [den] Laer solvendos habuit hereditarie nativitatis Domini 

ex quodam manso sito in parochia de Roesmalen (dg: cum) et ex edificiis 

terris agris pratis pascuis mericis et ceteris attinentiis eiusdem mansi 

(dg: si) omnibus et singulis ubicumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis (dg: pro) exceptis 

tamen duobus (dg: i) iugeribus terre dictis vulgaliter Feijtshoevel sitis 

ibidem ad dictum mansum spectantibus quem mansum cum suis attinentiis 

dictus quondam Henricus van den Laer erga Tielmannum Dachverlies dudum 

acquisiverat et quem mansum cum suis (dg: att) edificiis et attinentiis 
!que exceptis (dg: dictis) et reservatis dictis duobus iugeribus terre 
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dictus quondam Henricus van den Laer dederat ad pactum Henrico filio 

quondam Gerongii de Bruggen scilicet pro censibus dominorum annuatim 

exinde solvendis atque pro dictis quinque libris hereditarii census et 

#dictis# tribus modiis et quatuor lopinis hereditarie paccionis dicte 

mensure prout in litteris (dg: here ..) et quos census et paccionem (dg: 

primodic) dictus Henricus Raet (dg: ..) dicte Bele (dg: de m) sue uxori 

de morte quondam suorum parentum successione advolutos esse dicebat et 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Koijt 

supportavit cum litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere) et (dg: s) dicti 

quondam Henrici van den Laer deponere. Testes Spanct et Gestel datum 

sabbato post penthecostes. 

 

BP 1178 f 385r 02 za 28-05-1390. 

Johannes Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 03 do 26-05-1390. 

Henricus zv Godefridus Hillen soen verkocht aan Johannes zv Theodericus van 

Kijnhuus een stuk beemd gnd dat Bredeveld, in Beek bij Aarle, tussen 

erfgoed van het klooster van Hodonk enerzijds en Emondus van Hellu en 

Belija gnd van Blakenbroec anderzijds, aan hem verkocht40 door Gerardus van 

Aa, belast met 2 penning in de brief vermeld. 

 

Henricus filius Godefridi Hillen soen peciam prati dictam dat Bredevelt 

sitam in parochia de Beke prop Arle inter hereditatem conventus de Hodonc 

ex uno et inter hereditatem Emondi de Hellu et Belije dicte de 

Blakenbroec ex alio venditam sibi a Gerardo de Aa prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici van (dg: den) Kijnhuus 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere exceptis duobus denariis in #(dg: litteris)# dictis #litteris# 

contentis. Testes Spanct et Goess datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 385r 04 do 26-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 47 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLVII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 05 do 26-05-1390. 

Laurencius zvw Gerardus gnd Colizande verkocht aan zijn moeder Elizabeth wv 

voornoemde Gerardus een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd Molenhof, in 

Oisterwijk, naast de windmolen van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, tussen 

hr Walterus Boen priester enerzijds en Elizabeth Zadeleers anderzijds. 

 

Laurencius filius quondam Gerardi dicti (dg: Colij) Colizande hereditarie 

vendidit Elizabeth sue matri relicte dicti quondam Gerardi hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco #tradendam# ex pecia terre dicta Molenhof sita 

in parochia de Oesterwijc (dg: ad l) iuxta molendinum venti quondam 

domini Arnoldi Rover militis inter hereditatem domini Walteri Boen 

presbitri ex uno et inter hereditatem Elizabeth Zadeleers ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

                         
40 Zie ← BP 1177 f 171v 08 vr 23-12-1384, uitgifte van het Brede Veld. 
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BP 1178 f 385r 06 do 26-05-1390. 

Johannes van den Eijnde de jongere zvw Johannes van den Eijnde van Heze en 

zijn vrouw Elizabeth dv Werberus gnd Ebbekens soen droegen over aan Paulus 

zvw Jacobus gnd Melijs soen al hun beesten en varkens. Voornoemde Johannes 

en Elizabeth zullen die beesten en varkens van voornoemde Paulo te 

schattingen houden: wanneer voornoemde Paulus hiervan 11 Gelderse gulden 

ontvangen heeft, zullen die beesten en varkens en nageslacht voor de helft 

van voornoemde Johannes en Elizabeth zijn en voor de andere helft van 

voornoemde Paulus. 

 

Johannes van den Eijnde (dg: f) junior filius quondam Johannis van den 

Eijnde de Heze et Elizabeth filia (dg: quondam) Werberi dicti Ebbekens 

soen eius uxor omnes suas bestias et porcos supportaverunt Paulo filio 

quondam Jacobi dicti Melijs soen promittentes ratam servare tali 

condicione quod dicti Johannes et Elizabeth tenebunt dictas (dg: p) 

bestias et porcos a dicto Paulo ad jus stabilitionis ita videlicet quod 

cum dictus Paulus de premissis levaverit et perceperit XI Gelre gulden 

extunc dicte bestie et porci et exinde generanda et nutrienda erunt 

mediatim dictorum Johannis et Elizabeth et mediatim dicti Pauli. 

 

BP 1178 f 385r 07 do 26-05-1390. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Ghibo Kesselman 

de oudere 155 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Ghiboni 

Kesselman seniori centum et quinquaginta #quinque# Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

(dg: supra) W et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 08 do 26-05-1390. 

Lambertus zvw Ghibo Scele en zijn zoon Johannes beloofden aan Willelmus van 

Keerbrake 17 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

(dg: Gh) Lambertus (dg: dictus Ghiben Scelen soen) #filius quondam 

Ghibonis Scele# et Johannes eius filius promiserunt Willelmo de Keerbrake 

XVII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 09 do 26-05-1390. 

Hr Willelmus van Aa ridder droeg over aan Johannes Becker zvw Johannes die 

Heirde 25 mud rogge, Bossche maat, die hr Willelmus van Bucstel ridder, 

zijn natuurlijke broer Willelmus, Goessuinus van Hal zvw Goeswinus gnd 

Mutsart en Mijchael gnd van Hal aan hem beloofd41 hadden. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles viginti quinque modios siliginis mensure de 

Busco quos dominus Willelmus de Bucstel miles Willelmus eius frater 

naturalis Goessuinus de Hal filius quondam (dg: Go) Goeswini dicti 

Mutsart et Mijchael dictus de Hal #sibi promiserunt# prout in litteris 

supportavit Johanni Becker filio quondam Johannis (dg: Becker) die Heirde 

cum litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 10 do 26-05-1390. 

Arnoldus die Meijer beloofde aan Amelius zvw Henricus die Rode van Hal 9 

Oijense gulden of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Philippus-en-Jacobus aanstaande (ma 01-05-1391) te leveren. 

 

                         
41 Zie ← BP 1177 f 302r 09 ±do 07-06-1386, belofte op 02-02-1387 25 mud 

rogge te leveren. 
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Arnoldus die Meijer promisit Amelio filio quondam Henrici die Rode de Hal 

novem (dg: Ge Ghelre) gulden monete Oijensis seu valorem et dimidium 

modium siliginis mensure de Busco ad festum beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 11 do 26-05-1390. 

Henricus Ruse zv Henricus Ruse verkocht aan Johannes zvw Ghibo Melijs soen 

een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Rosmalen te 

leveren, gaande uit 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd de Hezense 

Vrede, beiderzijds tussen wijlen Johannes Meelman. 

 

Henricus Ruse filius (dg: quondam) Henrici Ruse legitime vendidit Johanni 

filio quondam Ghibonis Melijs soen vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra purificationis et in Roesmalen tradendam ex uno 

iugero terre dicti venditoris sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

de Hezensche Vrede inter hereditatem Johannis quondam Meelman ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda 

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

et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 12 do 26-05-1390. 

Marcelius, zvw Thomas bakker, perkamentmaker beloofde aan Aleijdis wv 

Johannes Melijs soen van Hoesden 33 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jan over 2 jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Marcelius filius quondam Thome pistoris parganifex promisit Aleijdi 

relicte quondam Johannis Melijs soen de Hoesden XXXIII (dg: Holl) Gelre 

gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

#duos# annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385r 13 do 26-05-1390. 

Theodericus Splijtaf verkocht aan Johannes zv Johannes gnd Bergher van 

Nijsterle de helft van een stuk land, gnd die Stapelt, in Nistelrode, 

tussen Agnes van de Doorn enerzijds en Arnoldus van Lijebergen anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg, te weten de helft richting 

voornoemde Agnes, aan voornoemde Theodericus in pacht uitgegeven door de 

broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, belast met de pacht in 

de brief vermeld. 

 

Theodericus (dg: Sphij) Splijtaf medietatem pecie terre dicte die Stapelt 

site in parochia de Nijsterle inter hereditatem Agnetis de Spina ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi de Lijebergen ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam scilicet illam medietatem que sita est versus dictam 

hereditatem dicte Agnetis datam ad pactum dicto Theoderico (dg: a ab Jil) 

a Johanne et Emondo fratribus liberis Johannis de Ghemert prout in 

litteris (dg: supportavit) #vendidit# Johanni (dg: de) filio Johannis 

dicti Bergher de Nijsterle supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Gerardus et ....... datum supra. 

 

1178 mf12 B 09 f. 385v. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1390. 

 

BP 1178 f 385v 01 do 26-05-1390. 

Hepkinus zvw Johannes Happen soen verkocht aan Theodericus van den Boeghart 

zv Johannes van den Boegart een stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd in 

Straaldonk, tussen kvw Happo van Vlochoven enerzijds en kvw hr Rutgherus 

van Oude anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Dommel, 

belast met 4 hoenderen cijns en 10 schelling geld b-erfcijns. 
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Hepkinus filius quondam Johannis Happen soen peciam (dg: terre sitam d) 

#prati# sitam in parochia de (dg: O) Nuenen in loco dicto (dg: in) in 

Straeldonc inter hereditatem liberorum quondam #Happonis# de Vlochoven ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam domini Rutgheri de Oude 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Dommel ut dicebat vendidit 

Theoderico van den Boeghart filio (dg: qu) Johannis van den Boegart 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor pullis 

census et (dg: X s) decem solidis monete hereditarii census exinde 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Gerardus et W datum (dg: supra) 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 385v 02 do 26-05-1390. 

Henricus Hermans soen van Nijsterle verkocht aan Johannes Raven een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 erfgoederen, gnd twee geslagen, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd in Grotel, tussen vrouwe Ermgardis van Werthusen enerzijds en 

Arnoldus van Harwarden anderzijds, reeds belast met 2 penning cijns. 

 

Henricus Hermans soen de Nijsterle legitime vendidit Johanni Raven 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex duabus hereditatibus dictis #twee# geslagen sitis in 

parochia de Nijsterle in loco dicto in Grotel inter hereditatem domine 

Ermgardis de Werthusen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Harwarden 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis census et (dg: suf) 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes (dg: datum supra) 

Gerardus et W datum spra. 

 

BP 1178 f 385v 03 do 26-05-1390. 

(dg: Petrus Witmeri: de helft van een tuin in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, achter het huis van voornoemde Petrus, tussen erfgoed van 

Willelmus van der Hullen enerzijds en erfgoed42). 

 

(dg: Petrus Witmeri medietatem orti siti in Busco in vico Ortensi retro 

domum dicti Petri inter hereditatem Willelmi van der Hullen ex uno et 

inter hereditatem). 

 

BP 1178 f 385v 04 do 26-05-1390. 

(dg: Gerardus Hulsman ev Aleijdis dvw Arnoldus). 

 

(dg: Gerardus Hulsma Hulsman maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi). 

 

BP 1178 f 385v 05 do 26-05-1390. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 105 

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

betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle (dg: pro) promisit Gerardo Broc filio quondam Petri 

Broc centum et quinque (dg: Ho H-) Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 06 do 26-05-1390. 

Theodericus zv Baudericus gnd Dravarts ev Aleijdis dv Petrus zv Metta gnd 

Gerijts verkocht aan Johannes Kepken zv Johannes Kepken van Nuwelant 1/3 

deel in een kamp, gnd Neisers Kempke, in Geffen, tussen een gemene steeg 

enerzijds en erfgoed gnd die Litsberg anderzijds, met een eind strekkend 

                         
42 Voor het complete contract zie: BP 1178 f 386r 05 do 26-05-1390. 
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aan erfgoed gnd die Heilig Heuvel, belast met de onraad. 

 

Theodericus filius Bauderici dicti Dravarts (dg: unam terciam p) maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie Petri (dg: quondam) filii 

Mette dicte Gerijts unam terciam partem ad se spectantem in quodam campo 

dicto Neijsers Kempken sitam! in parochia de Geffen inter (dg: 

hereditatem) communem stegam ex uno et inter hereditatem dictam die 

Litsberch (dg: inter here) ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

dictam die Heijlich Hoevel ut dicebat vendidit Johanni Kepken filio 

Johannis Kepken de Nuwelant promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: de) exceptis dictis onraet ad (dg: sp) dictam terciam partem de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 07 do 26-05-1390. 

Pontennier zv Pontennier Kepkens soen vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Pontennier filius (dg: B) Pontennier Kepkens soen prebuit et (dg: 

reportavit testes datum supra) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 08 do 26-05-1390. 

Egidius zvw Thomas gnd Gielijs soen van den Dijstelberch verkocht aan Hilla 

dvw Ludekinus Hagens, tbv Besella wv voornoemde Ludekinus, een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis, tuin en 3 lopen aangelegen roggeland, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Gerardus Hillen soen de oudere 

enerzijds en Jacobus Roelofs soen anderzijds, (2) 3 dagmaat beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Strijpt, beiderzijds tussen kinderen 

gnd Spikers Kijnderen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Egidius filius quondam Thome #dicti Gielijs soen# van den Dijstelberch 

hereditarie vendidit (dg: Be) Hille filie quondam Ludekini Hagens ad opus 

Beselle relicte dicti quondam Ludekini hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco! ex domo et orto et tribus lopinatis terre siliginee sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem Gerardi Hillen soen senioris ex uno et inter 

Jacobi Roelofs soen ex alio atque ex (dg: d) tribus (dg: . duabus) 

diurnatis prati sitis (dg: sit) in #dicta# parochia (dg: de Helvoert in 

loco) in loco dicto die Strijpt inter hereditatem liberorum dictorum 

Spikers Kijnderen ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 09 do 26-05-1390. 

(dg: Andreas zvw Arnoldus Lemk). 

 

(dg: Andreas filius quondam Arnoldi Lemk). 

 

BP 1178 f 385v 10 do 26-05-1390. 

Johannes zvw Johannes die Neijser verkocht aan Pontennier Kepkens, tbv 

Theodericus zv voornoemde Pontennier, 1/3 deel in een kamp, gnd Neisers 

Kempke, in Geffen, tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed gnd die 

Litsberg anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd die Heilig 

Heuvel, belast met de onraad. 

 

Johannes filius quondam Johannis die Neijser unam terciam partem ad se 

spectantem in quodam campo dicto Neijsers Kempken sito in parochia de 

Geffen inter communem stegam ex uno et inter hereditatem dictam die 

Litsberch ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dictam die (dg: 
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Lijt) Heijlich Hoevel ut dicebat vendidit (dg: Be) Pontennier Kepkens ad 

opus Theoderici filio eiusdem Pontennier promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis onraet exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 385v 11 do 26-05-1390. 

Gerardus Hulsman en zijn vrouw Aleijdis dv Arnoldus gnd die Koeter 

verkochten aan Godefridus zvw Godefridus van der Aahorst de helft van een 

stuk land en een aangelegen stuk heide, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Scoetven, beiderzijds tussen Arnoldus Cuper, zoals deze helft aan 

voornoemde Gerardus gekomen was na erfdeling tussen hem en voornoemde 

Arnoldus die Koeter. Verkoper en voornoemde Arnoldus die Koeter beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Solvit. 

Gerardus (dg: Hulsman) Hulsman maritus legitimus ut dicebat Aleijdis sue 

uxoris filie Arnoldi dicti die Koeter et dicta Aleijdis cum eodem tam 

quam cum tutore medietatem pecie terre et pecie terre mericalis sibi 

adiacentis sitarum in parochia de Beke prope Arle in loco dicto 

Scoetvenne inter hereditatem (dg: Ar quond) Arnoldi Cuper ex (dg: uno et 

inter) utroque latere (dg: scilicet illam) prout ibidem medietas ibidem 

(dg: ibide) sita est et dicto Gerardo mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et dictum Arnoldum die Koeter cessit in partem 

ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Gerardo van de) Godefrido filio 

quondam Godefridi van der Aahorst promittentes (dg: w) et cum eis dictus 

Arnoldus die Koeter warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo. Testes Spanct et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 12 do 26-05-1390. 

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) 10 morgen 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Molenbroek, tussen Henricus Buc 

van Heze enerzijds en hr Henricus Buc priester anderzijds, (2) een huis en 

tuin aldaar, aan de andere kant van de gemene weg, tussen hr Henricus Buc 

priester enerzijds en Arnoldus Alarts soen anderzijds, (3) een kamp in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Henricus Cappen soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een kamp in Rosmalen, tussen 

Henricus Scilder enerzijds en een gemene weg anderzijds, (5) een huis en 

tuin aldaar, in Rosmalen, aan de andere kant van de gemene weg, tussen een 

gemene weg enerzijds en Lambertus van Engelant anderzijds, reeds belast met 

een b-erfpacht van 7½ mud rogge. 

 

(dg: J) 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: pur) Martini et in Busco tradendam ex decem iugeribus terre sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto int Molenbroec inter hereditatem (dg: 

He) Henrici Buc de (dg: Heze) Heze ex uno et inter hereditatem domini 

#Henrici# Buc presbitri ex alio atque ex domo et orto sitis ibidem ab 

altero latere platee communis inter hereditatem domini Henrici Buc 

presbitri ex uno et inter hereditatem Arnoldi Alarts soen ex alio atque 

ex campo sito in parochia de Berlikem in loco dicto die Hasselt inter 

hereditatem Henrici Cappen soen ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam (dg: ex) ibidem ex alio item ex quodam campo sito in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter communem 

plateam ex alio item ex (dg: ex) domo et orto sitis ibidem in parochia de 

Roesmalen ab altero latere communis platee ibidem inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem Lamberti de Engelant ex alio promittentes 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: de) 

excepta hereditaria paccione septem et dimidio modiis siliginis exinde 
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prius solvenda et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Gerardus 

et Jordatus datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 385v 13 do 26-05-1390. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen, zijn zoon Willelmus en Johannes zv 

Theodericus van Gherwen beloofden aan Johannes Molle 20 Hollandse gulden of 

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

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen Willelmus eius filius et 

Johannes filius Theoderici de Gherwen promiserunt Johanni Molle (dg: .) 

XX Hollants gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 385v 14 do 26-05-1390. 

Elizabeth dvw Eligius van Crempselaer schonk aan Godefridus zvw Godefridus 

van der Hoppeneijcken en diens vrouw Aleijdis ndv voornoemde Elizabeth een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Crempselaer, tussen Willelmus zv Lucas enerzijds en Henricus Peters soen 

anderzijds, aan voornoemde Elizabeth in pacht uitgegeven door Johannes van 

Crempselaer, belast met de pacht in de brief vermeld. Zou Aleijdis 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan voornoemd huis, tuin en stuk 

land naar de naaste erfg van voornoemde Elizabeth. De brief overhandigen 

aan Wil Toijen. 

 

Elizabeth filia quondam Eligii de Crempselaer #cum tutore# domum ortum et 

peciam terre sibi adiacentem sitos in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Crempselaer inter hereditatem Willelmi filii Luce ex uno et 

inter hereditatem Henrici Peters soen ex alio datos ad (dg: censum) 

pactum dicte Elizabeth Johanne de Crempselaer prout in litteris (dg: 

vendidit) supportavit Godefrido filio quondam Godefridi van der 

Hoppeneijcken cum Aleijde sua uxore filia naturali dicte Elizabeth nomine 

dotis ad jus oppidi cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta tali condicione si dicta Aleijdis decesserit sine prole 

legitima ab ea genita vel generanda superviva remante extunc dicti (dg: -

a) domus ortus et pecia terre ad proximores heredes dicte Elizabeth 

devolventur. Testes datum supra. Tradetur littera Wil Toijen. 

 

1178 mf12 B 10 f. 386. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 30-05-1390. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 31-05-1390. 

 

BP 1178 f 386r 01 do 26-05-1390. 

Steeskinus van Hedechusen droeg over aan Lambertus Beijs van Druenen een 

b-erfcijns van 50 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 3 roeden 

gnd gerden in Druenen, en gebouwen, welke cijns aan hem was overgedragen43 

door Reijmboldus van Gheffen. 

 

Steeskinus de (dg: Hecke) Hedechusen hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo pasce ex tribus virgatis 

dictis gh[erden] terre sitis in parochia de (dg: Drie) Druenen et ex 

edificiis supra dictas tres virgatas terre consistentibus supportatum 

sibi a Reijmboldo de Ghe[44ffen] prout in litteris supportavit Lamberto 

Beijs de Druenen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Jordus datum 

supra. 

 

                         
43 Zie ← BP 1177 f 299r 05 do 17-05-1386, overdracht van deze cijns. 
44 Aanvulling op basis van BP 1177 f 299r 05. 
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BP 1178 f 386r 02 do 26-05-1390. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Steeskinus 12 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Lambertus promisit dicto Steeskino XII Hollant gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386r 03 do 26-05-1390. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Egidius van den Dijstelberch verkocht aan 

Margareta dvw Johannes van Amersfort een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland, in Helvoirt, tussen de dijk van Helvoirt en de molen van 

Helvoirt, tussen Wellinus van Beke enerzijds en Henricus Storijman 

anderzijds, (2) een stuk beemd, aldaar, aan het eind van voornoemde 4 lopen 

land, tussen Willelmus van Gheffen enerzijds en Johannes Storijman en zijn 

schoonzoon Wautgherus anderzijds, reeds belast met 3 lopen rogge. 

 

Johannes (dg: van den) filius quondam Arnoldi filii quondam Egidii van 

den Dijstelberch (dg: he) legitime vendidit Margarete filie quondam 

Johannis van (dg: der) Amersfort (dg: hereditariam paccionem) #vitalem 

pensionem# unius modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: he) #ad 

eius vitam# purificationis et in Busco (dg: ex) tradendam ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia !in parochia de Helvoert 

inter aggerem de Helvoert et molendinum de Helvoert inter hereditatem 

Wellini (dg: Storijman) #de Beke# ex uno et inter hereditatem Henrici 

Storijman ex alio atque ex pecia prati sita ibidem ad finem dictorum 

quatuor lopinatorum terre inter hereditatem Willelmi de Gheffen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Storijman et Wautgheri eius generi ex alio ut 

dicebat promittens super omnia #(dg: habita et habenda)# warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis tribus lopinis siliginis exinde 

solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 386r 04 do 26-05-1390. 

(dg: ?Gh). 

 

BP 1178 f 386r 05 do 26-05-1390. 

Petrus Witmeri zvw Lambertus Witmeri verkocht aan Rutgherus van den Grave 

de helft van een tuin in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

achter het huis van voornoemde Petrus, tussen erfgoed van Elizabeth Heijnen 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van der Hullen, met een weg van 4 voet 

breed lopend van de gemene weg naar het gemene water ertussen, anderzijds, 

welke tuin reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, 

te verdelen door de einden, te weten de helft richting voornoemd water, met 

de helft van voornoemde weg. 

 

Petrus Witmeri (dg: me) filius quondam Lamberti Witmeri medietatem orti 

in Busco ad finem vici Orthensis (dg: inter) retro domum #(dg: 

posteriorem)# dicti Petri inter hereditatem Elizabeth Heijnen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van der Hullen quadam via (dg: interiacente) 

quatuor pedatas in latitudine continente interiacente #et que via tendit 

a communi platea usque ad communem aquam# ex alio et qui ortus tendit a 

communi platea retrorsum usque ad communem aquam ibidem scilicet 

dividendo dictum ortum in duas partes (dg: per) equales per fines (dg: 

ultr) scilicet illam medietatem que sita est versus aquam predictam (dg: 

cum edificiis s vendidit Rutghero van der Grave simul cum) atque 

medietatem dicte vie vendidit Rutghero van den Grave promittens warandiam 

et obligationem deponere tali condicione quod dicta via erit et 

permanebit perpetue communis et indivisa dictis emptori et venditori (dg: 

ab i) et quod quislibet eorundem poterit libere uti dicta via ad eius 
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profectum quotiens indigebit (dg: ge). Spanct et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 386r 06 do 26-05-1390. 

Gerardus Witmeri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Witmeri prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386r 07 do 26-05-1390. 

Henricus, Johannes, Nijcholaus en Heijlwigis, kvw Ulricus smid van 

Lijeshout, verkochten aan Arnoldus van den Goer, tbv hem en zijn 

natuurlijke dochter Enghela, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en 

aangelegen stuk land, in Lieshout, tussen Johannes die Smit enerzijds en 

Godefridus gnd Smedekens soen anderzijds, (2) een beemd in Aarle, ter 

plaatse gnd die Lieshoutse Beemden, tussen Nijcholaus Engelen soen 

enerzijds en Jutta van den Nuwenhuze en Johannes Pijecs soen anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus Johannes Nijcholaus et Heijlwigis liberi quondam Ulrici fabri de 

Lijeshout cum tutore legitime (dg: ratam supportavit) vendiderunt Arnoldo 

van den Goer ad opus sui et ad opus Enghele sue filie naturalis vitalem 

pensionem (dg: d) duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad eorum vitam et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: quadam) domo area et pecia terre (dg: sibidem) sibi 

adiacente sitis in parochia de Lijeshout inter hereditatem Johannis die 

Smit ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti Smedekens soen ex alio 

atque ex prato sito in (dg: dicta) parochia de Arle in loco dicto die 

Lijeshoutsche Beemde inter hereditatem (dg: Cl) Nijcholai Engelen soen ex 

uno et inter (dg: hereditatem campum spectantem) hereditatem Jutte van 

den (dg: L) Nuwenhuze et Johannis Pijecs soen ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore (dg: ..) super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere 

et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes 

(dg: d) Goes et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 386r 08 do 26-05-1390. 

Egidius gnd Lang Gielijs beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 82 

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

betalen. 

 

Egidius dictus Lang Gielijs promisit Gerardo Broc filio quondam Petri 

Broc (dg: nove octogensimo du) octoginta duos Ghelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386r 09 ma 30-05-1390. 

Johannes van der Weteringen van Scijnle verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 4 pond, met Vastenavond te betalen, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd in Writers Brake, tussen Arnoldus 

heren Lonijs soen enerzijds en Henricus zv Johannes van den Hoevel 

anderzijds, reeds belast met 2 penning grondcijns, (2) 8 lopen roggeland, 

in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat Lutten Einde, tussen Arnoldus van 

Beke nz enerzijds en kvw Theodericus Heijlen soen anderzijds, (3) 4 

dagmaten beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hardbeemd, tussen Petrus 

zv Willelmus van Gherwen enerzijds en erfg vw Johannes van Gherwen 

anderzijds, (4) 2 dagmaten beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Hezeakker Stege, tussen erfg vw Johannes van den Borne enerzijds en erfg 

van Willelmus van Ouveracker anderzijds, de onderpanden reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes van der Weteringen de Scijnle hereditarie vendidit Ade de Mierd 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie (dg: 
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nativitatis Domini ad) #ad carnisprivium# ex quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Scijnle in loco dicto in Writers Brake 

inter hereditatem Arnoldi heren Lonijs soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii Johannis van den Hoevel ex alio atque ex octo lopinatis 

terre siliginee sitis in dicta parochia ad locum dictum aen dat Lutten 

Eijnde inter hereditatem Arnoldi de Beke filii naturalis ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici Heijlen soen ex alio atque ex 

(dg: dimidio bonario) #quatuor diurnatis# prati sitis in dicta parochia 

in loco dicto die Hardbeemt inter hereditatem (dg: Johannis) Petri filii 

Willelmi de Gherwen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis 

de Gherwen ex alio atque ex duabus !duabus diurnatis prati sitis in dicta 

parochia in loco dicto die Hezeacker Stege inter hereditatem heredum 

quondam Johannis van den (dg: Bu) Borne ex uno et inter hereditatem 

heredum (dg: quondam) Willelmi de Ouveracker ex alio (dg: atque) ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere ex! (dg: octo) II denariis !denariis (dg: cen) 

domino fundi ex dictis quatuor lopinatis et censibus domino fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Goess et Jordus datum secunda 

post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 386r 10 di 31-05-1390. 

Albertus die Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan 

Gerardus van der Oetheren 1/3 deel in een hofstad, 66 voet breed en 66 voet 

lang, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, aan de kant van de plaats gnd 

Otheren, welke hofstad de laatste hofstad is op de Vughterdijk aan de kant 

richting Otheren, welk 1/3 deel eertijds was van Elizabeth Picken en welk 

1/3 deel na overlijden van voornoemde Elizabeth aan het Geefhuis was 

gekomen; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 40 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). 

 

Albertus die Wael procurator fabrice (dg: s) mense sancti spiritus in 

Busco cum consensu et voluntate provisorum dicte mense terciam partem ad 

dictam spectantem in quodam domistadio (dg: sito) sexaginta sex i pedatas 

in latitudine et sexaginta sex pedatas in longitudine continentis siti in 

Busco supra aggerem Vuchtensem in latere versus locum dictum Otheren quod 

domistadium predictum extremum domistadium est supra dictum aggerem 

Vuchtensem in dicto latere versus Otheren nuncupatum es situm et que 

teria pars dudum spectabat Elizabeth Picken (dg: spectare spectabat) et 

que tercia pars per mortem dicte Elizabeth #dicte mense# est advoluta ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Gerardo van der Oetheren ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini ducis (dg: d) ex dicta tercia 

parte solvendo dando etc atque pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando (dg: sibi) dicte mense ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johanis et primo termino nativitatis Domini proxime ex dicta 

tercia parte promittens ex parte dicte mense warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et Jordus 

datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 386r 11 di 31-05-1390. 

Deus in. 

 

1178 mf12 B 11 f. 386v. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 31-05-1390. 

 

BP 1178 f 386v 01 di 31-05-1390. 

Johannes Herinc de jongere, Alexius van Aken en Henricus Raet beloofden aan 

Willelmus van Beke zv Philippus 52½ Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 
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Johannes Herinc junior Alexius de Aken et Henricus Raet promiserunt 

Willelmo (dg: -s) de Beke filio Philippi (dg: XL) LII (dg: Ho) et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Jordus datum tercia post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 386v 02 di 31-05-1390. 

De twee eersten beloofden Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit II plack. 

Duo primi servabunt Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386v 03 di 31-05-1390. 

(dg: Theodericus zvw Theodericus Heijlen). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Theoderici Heijlen). 

 

BP 1178 f 386v 04 di 31-05-1390. 

Theodericus, Johannes, Ermgardis en Katherina, kvw Theodericus Heijlen 

soen, droegen over aan Johannes die Laet, tbv Theoderica dvw Marcelius van 

Os, een huis zonder ondergrond, in Schijndel, op het erfgoed van voornoemde 

kinderen, te verwijderen uiterlijk met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390). De brief overhandigen aan Willelmus van Volkel. 

 

Theodericus et Johannes (dg: fratres filii quondam The) Ermgardis et 

Katherina liberi quondam Theoderici Heijlen soen domum sine fundo (dg: 

sitam) #stantem# in parochia de Scijnle supra hereditatem dictorum 

liberorum ut dicebant supportaverunt Johanni die Laet ad opus Theoderice 

filie quondam Marcelii de Os promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicta Theoderica 

domum #predictam# deponeret et amovebit (dg: dictam) infra hinc et festum 

Remigii proxime futurum a fundo eiusdem domus. Testes datum supra. 

Tradetur littera Willelmo de Volkel. 

 

BP 1178 f 386v 05 di 31-05-1390. 

Johannes Zonman en Henricus zv Johannes van den Hoevel beloofden aan 

Theodericus zvw Theodericus Heijlen soen 20 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Johannes Zonman et Henricus filius (dg: quondam) Johannis van den Hoevel 

promiserunt Theoderico filio quondam Theoderici Heijlen soen XX Gelre 

gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386v 06 .. 04-09-1614. 

De navolgende brief is voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

Fiant secundaria litera de contractu in immediate sequente incipiente 

Erardus de paccione unius modii siliginis ad# #instantiam magistri Petri 

Galle commorantis in Venloen eo quod littera primaria tempore bellico 

fuerint ?demarinata id quod dictus magister Petrus juravit et affirmavit 

et de possessione dicte pactionis verificavit promisit copiam in forma et 

verification.. seu confirmatum et ?moris ?socato. Actum de consensu 

scabinorum actum (dg: ...) quarta septembris anno XVIc decimo quarto. 

 

BP 1178 f 386v 07 di 31-05-1390. 

Erardus gnd Erijt, Johannes, Hermannus, Walterus en Katherina, kv Johannes 

gnd Koijt zvw Johannes Koijt, verkochten aan Johannes van Breda van 

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

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, in Venloen, tussen Henricus Beijs 

enerzijds en Erardus Winen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een 
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gemene weg en met het andere eind aan Henricus Bac, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Erardus dictus Erijt (dg: Eustatius) Johannes Hermannus Walterus et 

Katherina liberi Johannis dicti Koijt filii quondam Johannis Koijt cum 

tutore hereditarie vendiderunt Johanni de ?d Breda de Waelwijc 

hereditariam (dg: u) paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam de et ex 

manso quodam ad dictos venditores spectante sito in parochia de (dg: Loen 

Venlo) Venloen inter hereditatem Henrici Beijs ex uno et inter 

hereditatem Erardi Winen soen ex alio et (dg: ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis) tendente cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo ad hereditatem Henrici Bac et ex attinentiis dicti mansi singulis 

et universis quocumque sitis ut dicebant promittentes cum tutore (dg: 

super habita et habenda warandiam et aliam) et cum eis dictus Johannes 

Koijt eius pater indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu (dg: -ibus) domini fundi et 

hereditaria paccione (dg: unius modii sliginis) duorum modiorum siliginis 

dicte mensure de Busco exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Penu et Goess datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 386v 08 di 31-05-1390. 

Een aantekening die waarschijnlijk niet uit 1390 is. 

 
?Dese cassatie Girit? ... Bot lo: ....staende. 

 

BP 1178 f 386v 09 di 31-05-1390. 

Johannes van der Leven beloofde aan Danijel Voghel 22½ lichte schild, 12 

gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390) te betalen. 

 

Johannes van der Leven promisit Danijeli Voghel XXII et dimidium lichten 

scilt scilicet XII ghemeijn placken pro quolibet scilt computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 386v 10 di 31-05-1390. 

Everardus zvw Everardus van den Hoevel gaf uit aan Theodericus van den 

Venne een stuk land, in Oostelbeers, tussen voornoemde Theodericus 

enerzijds en Berta dv Aleijdis dv Everardus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3 cijnshoederen aan de hertog en thans voor een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Everardus filius quondam Everardi van den Hoevel peciam terre sitam in 

parochia de (dg: B) Oestelberze inter hereditatem Theoderici van den 

Venne ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi) Berte filie Aleijdis (dg: 

dicte) filie Everardi ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Theoderico ab eodem hereditarie possidendam pro III pullis censualibus 

domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: p) repromisit. 

Testes Goess et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 386v 11 di 31-05-1390. 

Boudewinus zvw Petrus zvw Boudewinus van den Water verkocht aan Elisabeth 

gnd Sporbossche dvw Henricus Sporbossche een n-erfcijns45 van 3 pond geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, onder de vrijdom, 

ter plaatse gnd Dungen, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcholaus van 

Braken en Hermannus die Lathouwer anderzijds, (2) 2 morgen land, aldaar, 

                         
45 Zie → BP 1182 p 643r 03 za 19-11-1401, verkoop van de erfcijns. 
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tussen Petrus Hadewigen soen en Egidius Willems soen enerzijds en Johannes 

en Laurencius, kvw Reijnerus gnd Lijt anderzijds, de tuin reeds belast met 

5 schelling. 

 

Boudewinus (dg: dictus d Peters soen) filius quondam (dg: Boudewini Pet) 

Petri filii quondam Boudewini van den Water hereditarie vendidit 

Elisabeth dicte Sporbossche filie quondam Henrici Sporbossche 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo [et or]to sitis infra libertatem ad locum dictum 

Dongen inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai van Braken et Hermanni die Lathouwer (dg: -n) ex 

alio atque ex duobus iugeribus terre dicti venditoris sitis ibidem inter 

hereditatem Petri Hadewigen soen (dg: ex uno et inter) et Egidii Willems 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis et Laurencii liberorum quondam 

Reijneri dicti Lijt ex alio ut dicebat [promittens super] (?dg: omnia) 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: de) deponere exceptis 

quinque solidis ex dicto orto solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 386v 12 vr 03-06-1390. 

Sweneldis wv Everardus van Amersfort, haar kinderen Thomas, Arnoldus en 

Everardus, Bodo zvw mr Arnoldus van Zanthen ev Clemencia, en Johannes gnd 

Camp ev Weijndelmoedis, dvw voornoemde Everardus en Sweneldis, verkochten 

aan Johannes van Edingen (1) de helft van een stenen muur met ondergrond 

van het stenen huis van voornoemde wijlen Everardus, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, direct naast erfgoed van voornoemde Johannes van Edingen, te 

weten de helft van de muur aan de zijde van voornoemd erfgoed van 

voornoemde Johannes van Edingen, welke muur even lang is als voornoemd 

stenen huis, (2) een stukje erfgoed tussen voornoemde muur en voornoemd 

erfgoed van voornoemde Johannes van Edingen, dat de goot was van voornoemd 

stenen huis van voornoemde wijlen Everardus. 

Voornoemde muur zal gemeenschappelijk eigendom blijven van verkopers en 

koper. De koper mag zijn gebouwen in en op deze muur bevestigen. De 

gebouwen die voornoemde Johannes in en op deze muur zal bouwen, mogen niet 

hoger zijn dan voornoemd stenen huis van voornoemde wijlen Everardus. 

Voornoemde Johannes van Edingen zal direct naast deze stenen muur, aan zijn 

kant, op eigen kosten, een goot onderhouden, totdat hij op voornoemde muur 

gebouwd zal hebben tot aan de hoogte van voornoemd stenen huis van 

voornoemde wijlen Everardus; door deze goot zal het water aflopen van 

voornoemd stenen huis van voornoemde wijlen Everardus en van de gebouwen 

van voornoemde Johannes van Edingen. 

Zodra voornoemde Johannes van Edingen in en op voornoemde muur gebouwd zal 

hebben tot een hoogte dat het water van voornoemde stenen huis en van de 

gebouwen van voornoemde Johannes van Edingen kan afvloeien door een goot 

bovenop voornoemde muur, zal voornoemde Johannes van Edingen op zijn kosten 

die goot op die muur maken. {f.387r} Vanaf het moment dat die goot goed 

functioneert, zullen voornoemde verkopers en koper die goot gezamenlijk 

onderhouden. 

 

Sweneldis relicta quondam Everardi de Amersfort cum tutore Thomas 

Arnoldus Everardus eius liberi Bodo filius quondam magistri Arnoldi de 

Zanthen maritus et tutor legitimus Clemencie sue uxoris et Johannes 

dictus Camp maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Everardi et Sweneldis medietatem muri lapidei cum suo fundo 

domus lapidee dicti quondam Ever site in Busco in vico Orthensi contigue 

iuxta hereditatem Johannis de (dg: d) Edingen scilicet medietatem illius 

(dg: mediet) muri dicte domus qui (dg: s) murus situs est versus dictam 

hereditatem dicti Johannis de Edingen scilicet illam (dg: me) medietatem 

dicti muri que medietas sita est versus dictam hereditatem dicte 

hereditatis dicti Johannis (dg: dicti de) de Edingen #et qui murus 

continet longitudinem dicte domus lapidee et non plus# atque particulam 
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(verbeterd uit: particillam) hereditatis sitam inter (dg: dictam) dictum 

murum et inter dictam hereditatem dicti Johannis de (dg: d) Edingen et 

(dg: que particula hereditatis) que particula hereditatis fuit 

stillicidium dicte domus lapidee dicti quondam Everardi ut dicebant 

vendiderunt dicto Johanni de Edingen promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere additis sequentibus quod dictus (dg: me) murus 

manebit perpetue communis dictorum venditorum et dicti emptoris et quod 

dictus emptor #libere# poterit edificare (dg: in su) et sua edificia 

firmare in et supra dictum murum (dg: ad eius profectum) per ancoras et 

alias ad eius profectum sine destructione tamen eiusdem muri et quod 

quidlibet dictus (dg: Ard) Johannes de Edingen fregerit cum suis 

edificiis in dicto muro hoc idem Johannes reparare et reedificare 

tenebitur item quod (dg: dictus Johannes non edificabit in et supra 

dictum murum nisi ad altitudinem qu) edificia a dicto Johanne in et supra 

murum edificanda non erunt alteriora quam est dicta domus lapidea dicti 

quondam Everardi item quod dictus Johannes de Edingen tenebit (dg: juc) 

contigue iuxta dictum murum in latere eiusdem muri versus dictam 

hereditatem dicti Johannis de Edingen unum guttarium in bona et laudabili 

disposicione sub suis propriis laboribus et expensis (dg: q) quousque 

idem Johannes de Edingen edificaverit in et supra dictum murum ad 

altitudinem dicte domus lapidee dicti quondam Everardi in quo guttario 

(dg: g) current et descendent aque dicte domus lapidee dicti quondam 

Everardi et edificiorum dicti Johannis de Edingen sic quod dicto muro 

dampna exinde non eveniant quovis modo (dg: h ao) .... ....... dictus 

Johannes de Edingen (dg: edif ..) edificaverit in et supra dictum murum 

(dg: ad) ad tantam altitudinem quod aque descendentes #a ?dicta domu 

lapidea et a edificiis dicti [Johannis] de Edingen ?poterint currere ?et 

descendere# et (dg: v) stillare (dg: supra) in stillicidio situando supra 

eundem murum extunc dictus Johannes de Edingen situabit et edificabit et 

situari faciet et procurabit ?unum ?guttarium lapideum supra dictum murum 

in (dg: lap) laboribus et expensis dicti Johannis de Edingen et extunc 

aque descendentes ?et ?descendentes 

 

1178 mf12 B 12 f. 387. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 03-06-1390. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 01-06-1390. 

 

BP 1178 f 387r 01 vr 03-06-1390. 

dicta domo lapidea et de edificiis dicti Johannis de Edingen et (dg: ext 

..) postquam huiusmodi guttarium (dg: .......) ....... ....... ....... 

....... ....... bene et laudabiliter fuerit factum et supra dictum murum 

situatum extunc dicti venditores et emptor huiusmodi guttarium perpetue 

in bona et laud[abili] disposicione tenebunt et observabunt #[sub?] eorum 

communibus expensis# et (dg: dictus Johannes) quidquid dictus Johannes de 

Edingen de edificiis (dg: edificiorum) dicte domus lapidee dicti 

q[uondam] Everardi in situando (dg: dictum) dictum guttarium fregerit hoc 

idem Johannes de Edingen (dg: re) sub suis propriis expensis repare et 

edificare tenebit[ur] et dictus Johannes de Edingen edificabit et (dg: s 

edificare) edificari procurabit apud #edificia dicte domus lapidee# 

dictum guttarium bene et laudabiliter (dg: scilicet post) sub suis 

propriis laboribus et expensis scilicet quamcito huiusmodi guttarium 

lapideum ?fuerit supra dictum (dg: guttarium) murum situatum item quod 

dictus Johannes de Edingen sub suis expensis edificari faciet unam 

fistulam plumbeam dictam loden pipe dependentem a dicto guttario (dg: pl 
?s) lapideo #quamcito dictum guttarium lapideum supra murum fuerit 

situatum# usque ad terram per quam fistulam aque decurrentes per dictum 

guttarium lapideum commode poterint descendere a dicto guttario lapideo 

usque ad terram et huiusmodi fistula plumbea dependit ante (dg: ed) supra 

murum usque (dg: mur) dictum vicum Orthensem #et in medio dicti muri# 

scilicet postquam huiusmodi fistula plumbea a dicto Johanne de Edingen 

erit depensa et facta extunc deinceps dicti venditores ex una parte et 
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dictus emptor ex altera parte sub suis propriis laboribus et expensis 

perpetue in bona disposicione observabunt. Testes Penu et Goeswinus datum 

(dg: sexta) in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 387r 02 wo 01-06-1390. 

Petrus zvw Everardus van Pettelaer droeg over aan Gertrudis wv Nijcholaus 

van Colen een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan voornoemde Petrus 

overgedragen door Godefridus van Uden zvw Arnoldus Palke. 

 

Petrus filius quondam (dg: P) Everardi de Pettelaer hereditarium censum 

XL solidorum monete (dg: solvendum hereditarie ven) supportatum dicto 

Petro a Godefrido de Uden filio quondam Arnoldi Palke prout in litteris 

supportavit Gertrudi (dg: filie) #relicte# quondam Nijcholai de Colen cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Penu et Gerardus datum quarta post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 387r 03 wo 01-06-1390. 

Johannes van Gheffen kramer en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Heijmericus Groij 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan (vr 24-

06-1390) te betalen, 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1390), en 257 Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Johannes de Gheffen institor et Arnoldus Stamelart de Penu promiserunt 

Heijmerico Groij L Gelre gulden seu #valorem# ad nativitatis Johannis seu 

valorem et L Gelre gulden seu valorem ad festum Jacobi proxime futurum et 

ducentos et (dg: LXXV) #LVII# Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Penu predictus et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 387r 04 vr 03-06-1390. 

Johannes die Gruijter, Ghiselbertus, Conegundis en Margareta, kvw Willelmus 

van Dorhout, Johannes Vilt van Os ev Heijlwigis, en Wautgherus van der Hage 

ev Elizabeth, dvw voornoende Willelmus van Dorhout, beloofden aan Goeswinus 

van Mameren, tbv kv Fijssidv voornoemde Goeswinus, dat zij zullen 

afhandelen voor voornoemde kv Fijssia dv Goeswinus van Mameren elke 

verplichting, van de kant van voornoemde schuldenaren, wijlen voornoemde 

Willelmus van Dorhout en erfg vw voornoemde Willelmus van Dorhout, in (1) 

een b-erfcijns van 12 schelling, die wijlen Johannes Gruijter van Os 

grootvader van voornoemde kinderen met Sint-Lambertus beurde, gaande uit 

(1a) 4 hont land, in Herpen, ter plaatse gnd in de Ribroek, tussen Martinus 

van Mameren enerzijds en Berta mv Goddo gnd Berten soen anderzijds, (1b) 

een erfgoed, gnd een halve aemsvenne, in Herpen, welke cijns voornoemde 

Goddo Berten soen en zijn vrouw Cristina betaalden aan wijlen voornoemde 

Johannes Gruijter van Os, (2) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche 

maat, die Arnoldus Strule en zijn vrouw Aleijdis met Sint-Andreas leverden 

aan wijlen voornoemde Johannes Gruijter van Os, gaande uit 4 bunder land, 

in Herpen, tussen Franco van den Bossche enerzijds en de plaats gnd Gerijs 

Dijk anderzijds, (3) een b-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, die 

Theodericus van Brede en zijn vrouw Elizabeth op zondag invocavit in Oss 

leverden aan wijlen voornoemde Johannes Gruijter van Os, gaande uit (3a) 

een stuk land, gnd die Mercloet, in Herpen, bij de plaats gnd Erwen, (3b) 

een stuk land, gnd die Hovelakker, in Herpen, naast het huis van voornoemde 

Theodericus van Brede. De brief overhandigen aan Goeswinus van Mameren. 

 

Johannes die Gruijter Ghiselbertus Conegundis et Margareta liberi quondam 

Willelmi de Dorhout cum tutore Johannes Vilt de Os maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis et Wautgherus van der Hage maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi de Dorhout 

promiserunt indivisi super habita et habenda (dg: w) Goeswino de Mameren 
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(dg: quod ipsi debitores omnem obligationem .) ad opus liberorum (dg: 

quond) Fijssie filie eiusdem Goeswini omnem obligationem et impeticionem 

et obligationem (dg: existentem ...) ex parte dictorum debitorum et ex 

parte dicti quondam Willelmi de Dorhout et quorumcumque heredum dicti 

quondam Willelmi de Dorhout existentem (dg: et e) in hereditario censu 

XII solidorum quem Johannes quondam (dg: de) Gruijter de Os avus olim 

dictorum liberorum solvendum habuit hereditarie Lamberti ex quatuor hont 

terre sitis in parochia de Herpen in loco dicto in den (dg: Ride) Ribroec 

inter hereditatem Martini de Mameren ex uno et inter hereditatem Berte 

matris Goddonis dicti Berten soen ex alio atque ex hereditate dicta een 

halve aemsvenne sita in dicta (dg: pael) parochia quem censum (dg: dictus 

quondam Johannes Gruijter de Os erga) dictus Goddo Berten soen et 

Cristina eius uxor dicto quondam Johanni Gruijter de Os solvere 

consueverunt atque in hereditaria paccione XX lopinorum siliginis mensure 

de Busco quam (dg: d) Arnoldus Strule et Aleijdis eius uxor dicto quondam 

Johanni Gruijter de Os solvere consueverunt hereditarie Andree ex quatuor 

bonariis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Franconis van 

den Bossche et inter locum dictum Gerijs Dijc necnon in hereditaria 

paccione paccione unius modii (dg: silig) ordei mensure de Busco quam 

Theodericus de Brede et Elizabeth eius uxor dicto quondam Johanni 

Gruijter de Os solvere consueverunt hereditarie ad dominicam invocavit et 

in Os tradenda ex pecia terre dicta die (dg: Merloe Mere) Mercloet sita 

in dicta parochia prope locum dictum Erwen et ex pecia terre dicta die 

Hovelacker sita in dicta parochia iuxta domum dicti Theoderici de Brede 

ut dicebant dictis liberis dicte Fijssie filie (dg: q) dicti Goeswini de 

Mameren deponent omnino. Testes Goess et Jordus datum in crastino (dg: 

cras) sacramenti. Tradetur littera Goeswino de Mameren. 

 

BP 1178 f 387r 05 ma 06-06-1390. 

Petrus die Moelner zvw Arnoldus die Moelner van Tilborch verkocht aan Adam 

van Mierd een n-erfcijns46,47 van 10 oude Franse schilden of de waarde, op 

Sint-Gertrudis te betalen, gaande uit48 (1) een beemd gnd die Oude Beemd, in 

                         
46 Zie → SAsH RA VB 1799 f 109r 01, ma 07-02-1396, Daem van Mierde was gericht in orconde der 
scepenen alle vors aen enen beemt geheijten die Ouden Beemt gelegen in die prochi van 

Oesterwijc ter stat geheijten Huculem tusschen den erve wilner Henric geheijten Moelen ende 

tusschen erve Godevarts soen wilner Willems geheijten des Papen soen item aen enen beemt 

geheijten Reijnkens Beemt gelegen in die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve des vors 

Godevarts soen wilner Willems des Papen soen ende tusschen den Molendijc aldair item aen enen 

beemt geheijten die Sluijsbeemd gelegen in die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve des 

vors Godevarts soen des vors wilner Willems des Papen soen ende tusschen den vors dijc die 

Molendijc genoemt ende welce beemden vors dats te weten die Ouden Beemt die Reijnkens Beemt 

ende die Sluijsbeemt genoemt tegader begripen V buenre item aen I acker lants geheijten die 

Bijgarde gelegen in die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve heren Willems van Huculem 

prijsters ende tusschen die erve wilner Peters van Waderle ende welc acker lants die Bigarde 

genoemt begrijpt X lopensaets rogge lants item aen I stuc lants I mud rogx jaerlijcs in sade 

begripende gelegen in die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve des vors heren Willems 

van Huculem ende tusschen den erve Claes Maert brueder des vors heren Willems van Huculem item 

aen I stuc lants geheijten die Kenij een half mud rogx jaerlijcs in sade begripende gelegen in 

die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve Henric geheijten Tijs ende tusschen den erve 

der kijnderen wilner ?Henrics van der Vloet item aen I stuc lants geheijten die Werve Acker 

een halve mud rogx jairlijcs in sade begripende gelegen in die vors stat Huculem genoemt 

tusschen den erve des vors Henrics Moelen ende tusschen den erve Jans van der Straten item aen 

I acker lants geheijten die Sceijlve Acker X lopen roggen jaerlijcs in sade begripende gelegen 

in die vors stat Huculem genoemt tusschen den erve Arts van der Hoeven ende tusschen den erve 

der kijnderen wilner Willems van der Vloet item aen I stuc lants geheijten die Berghe Acker 

een half mud rogx jaerlijcs in sade begripende gelegen in die vors stat Huculem genoemt 

tusschen den erve des vors Henric Tijs ende tusschen den erve Peters geheijten Hasselman item 

aen die goide geheijten tGoet ten Dike gelegen in die vors prochi in die vors stat Huculem 

genoemt tusschen den erve Gielijs van Goerle ende heren Didderics Rovers ende tusschen die 

gemeijn ackeren aldair ende aen toebehoert der selver goide alle ende een yegelijc so waer sij 

wesende sijn of gelegen ende welc goide tehans genoemt tGoet ten Dike genoemt met sinen 

toebehoerten waren voertijts Arts van den Dijc overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen 

hadde. 
47 Zie → BP 1180 p 458v 04 do 29-06-1396, overdracht van deze cijns. 
48 Zie → BP 1180 p 749r 03 do 05-04-1397, deze goederen waren inmiddels 

gerechtelijk verkocht; de Oude Beemd werd nu afzonderlijk verkocht. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 06. 

 

161 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen wijlen Henricus Molen 

enerzijds en Godefridus zvw Willelmus gnd des Papen soen anderzijds, (2) 

een beemd gnd Reijmkens Beemd in Heukelom, tussen voornoemde Godefridus zvw 

Willelmus des Papen soen enerzijds en de Molendijk anderzijds, (3) een 

beemd gnd die Sluisbeemd, in Heukelom, tussen voornoemde Godefridus zvw 

voornoemde Willelmus des Papen soen enerzijds en die Molendijk anderzijds, 

welke drie beemden tezamen 5 bunder meten, (4) een akker gnd die Bigart, in 

Heukelom, 10 lopen rogge groot, tussen hr Willelmus van Huculem enerzijds 

en wijlen hr wijlen Petrus van Waderle anderzijds, (5) een stuk land, 1 mud 

rogge groot, in Heukelom, tussen voornoemde hr Willelmus van Hoculem 

enerzijds en Nijcholaus gnd Marde bv voornoemde hr Willelmus anderzijds, 

(6) een stuk land gnd die Kenij, ½ mud rogge groot, in Heukelom, tussen 

Henricus gnd Thijs enerzijds en kvw Henricus van der Vloet anderzijds, (7) 

een stuk land gnd die Werfakker, ½ mud rogge groot, ter plaatse Heukelom, 

tussen wijlen Henricus gnd Molen enerzijds en Johannes van der Straten 

anderzijds, (8) een akker gnd die Sceilve Akker, 10 lopen rogge groot, in 

Heukelom, tussen Arnoldus van der Hoeven enerzijds en kvw voornoemde 

Willelmus van der Vloet anderzijds, (9) een stuk land gnd die Bergakker, ½ 

mud rogge groot, in Heukelom, tussen Henricus Thijs enerzijds en Petrus 

Hasselman anderzijds, uit welke erfgoederen de hertogencijns gaat, en niet 

meer, (10) goederen gnd het Goed te Dijk, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, tussen Egidius van Goerle en hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds, en de gemene akkers aldaar anderzijds, welke goederen waren van 

wijlen Arnoldus van den Dijc, uit welke goederen 16 pond geld b-erfcijns 

gaat aan Paulus Haest en een b-erfpacht van 9 zester rogge, maat van 

Oisterwijk, aan kv Henricus Godevarts. Al het hout op deze erfgoederen mag 

verkoper zagen en meenemen, wanneer hij maar wil. 

 

Petrus die Moelner filius quondam Arnoldi die Moelner de Tilborch 

hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditarium censum decem aude scilde 

Francie seu valorem solvendum hereditarie in die beate Gertrudis ex 

quodam prato dicto die Auden Beemt sito in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Huculem inter hereditatem Henrici quondam Mo[l]en (dg: de) ex uno 

et inter hereditatem Godefridi filii Willelmi quondam dicti (dg: Pi) des 

Papen soen ex alio item ex prato dicto (dg: die) Reijmkens Beemt sito in 

dicto loco Huculem vocato inter hereditatem dicti Godefridi filii quondam 

Willelmi #des# Papen soen ex uno et inter (dg: here) aggerem dictum die 

Molendike ibidem ex alio atque ex prato dicto die Sluijsbeemt sito in 

dicto loco dicto Huculem vocato inter hereditatem #dicti# Godefridi filii 

dicti quondam Willelmi des Papen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

dictum aggerem die (dg: Molen) Molendike vocatum ex alio et que tria 

prata continent simul quinque bonaria atque ex quodam agro dicto die 

Bigart sito in dicto loco Huculem vocato X lopinatas terre siliginee 

continente sito inter hereditatem domini Willelmi de Huculem ex uno et 

inter hereditatem (dg: Theoderici ....) quondam (dg: domini Johannis Rov) 

Petri de Waderle ex alio item ex pecia terre unum modium siliginis in 

semine capiente sita in dicto loco (dg: dicto ....) Hoculem vocato inter 

hereditatem dicti domini Willelmi de Hoculem ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Marde fratris dicti domini Willelmi ex [alio] item (dg: 

dimidiam) peciam terre #dictam die Kenij# dimidium modium siliginis 

annuatim in semine capiente sita in dico loco dicto Huculem vocato inter 

hereditatem Henrici dicti T[h]ijs ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici van der Vloet ex alio item peciam terre dictam die 

Werfacker dimidium modium siliginis in semine in capiente sita in dicto 

loco Huculem vocato inter hereditatem (dg: Ale dicte Aleijdis filie) 

quondam Henrici dicti Molen ex uno et inter hereditatem Johannis v[an] 

de[r] Straten ex alio item ex agro dicto die Sceijlve Acker X lopinos 

siliginis (dg: s) in semine capiente sito in dicto loco Huculem vocato 

inter hereditatem Arnoldi van der Hoeven ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicti) liberorum dicti quondam Willelmi van der Vloet ex alio item ex 
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pecia terre 

 

1178 mf12 C 01 f. 387v. 

 Secunda post sacramenti: maandag 06-06-1390. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 anno nonagesimo mensis maij die sexta: maandag 06-06-1390. 

 anno nonagesimo mensis junii die XI: zaterdag 11-06-1390. 

 

BP 1178 f 387v 01 ma 06-06-1390. 

dicta die Be[49rg]h[e Ac]ker dimidium modium siliginis in semine capiente 

sita in loco Huculem vocato inter hereditatem Henrici Thijs ex uno et 

inter hereditatem Petri Hasselman ex alio et ex quibus hereditatibus 

census domini ducis (dg: et ex q) et non plus prius de jure est solvendus 

item ex (dg: septem) bonis dictis tGoet te Dike sitis in dicta parochia 

in dicto loco Huculem vocato inter hereditatem Egidii de [G]oerle et 

domini Theoderici Rover militis (dg: et inter communes agros) ex uno et 

inter communes agros ibidem ibidem et ex attinentiis eorum bonorum 

universis quocumque sitis et que bona cum suis attinentiis (dg: ian) 

iamdicta fuerant quondam Arnoldi van den Dijc et ex quibus bonis cum suis 

attinentiis XVI libre monete (dg: m) hereditarii census Paulo Haest (dg: 

sunt solvendi ut dicebat) #et hereditaria paccio (dg: XVIII se) novem 

sextariorum siliginis mensure de Oesterwijc (dg: H) liberis Henrici 

Godevarts sunt solvendi# promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis dictis censibus ex premissis 

solvendis ut prefertur et sufficientem facere tali condicione quod dictus 

venditor omnia ligna consistentia et crescenda #pro tempore# supra dictas 

hereditates poterit secare et amovere dummodo sibi placuerit. Testes Penu 

et Scilder datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1178 f 387v 02 do 09-06-1390. 

Voornoemde verkoper verklaarde de koopsom ontvangen te hebben. 

 

Dictus emptor! recognovit sibi per dictum emptorem de pretio emptionis 

fore satisfactum. Testes Goess et Jordus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 387v 03 ma 06-06-1390. 

Hiervan een instrument maken, dat verkoper beloofde zich niet te verdedigen 

met het poorterschap van de stad Brussel. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Hoernken, Boudewinus 

Watermael Claes soen, en Petrus Pulslauwer en hr Johannes van Mierd 

notarissen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendum quod promisit #super habita et 

habenda sub pena exemptionis# pro se et suis heredibus et successoribus 

se non defendere cum oppidanatu oppidi Bruxellensis et (dg: s) dictum 

emptorem a dampnis et expensis et interesse exinde seu occacione 

premissorum aut solucione dicti census eventuris in judicio (dg: vel) 

spirituali vel seculari aut alias relevare ?igitur indempnem servare aut 

simpliciter .... jura[men]ti seu prout dictus emptor per duos testes 

probare poterit ut in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Arnoldo Hoernken (dg: Bod) Boudewino Watermael Claes soen testibus et 

Petro Pulslauwer et #domino# Johanne de Mierd notariis datum anno 

nonagesimo mensis maij die sexta hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 387v 04 do 09-06-1390. 

Ghisbertus van Vlochoven droeg over aan Thomas van de Kelder 25 oude 

schilden, aan hem beloofd door hr Rijcoldus Koc ridder en Leonius van de 

Kelder. 

 

                         
49 Aanvulling op basis van BP 1180 p 749r 03. 
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(dg: quitatum a scabinis). 

Ghisbertus de Vlochoven (dg: pro) viginti quinque denarios aureos 

antiquos communiter scilde vocatos promissos sibi a domino Rijcolde Koc 

milite et Leonio de Penu prout in litteris supportavit Thome de Penu cum 

litteris jure. Testes Scilder et Goess datum (dg: qu) in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 387v 05 do 09-06-1390. 

Theodericus Venbossche verkocht aan Gertrudis van Geffen, tbv haar en haar 

kinderen, een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jacobus te betalen, voor 

het eerst over aan jaar (di 25-07-1391), gaande uit (1) een huis en tuin, 

in Oss, tussen Hermannus Venbossche enerzijds en Elizabeth Zanders 

anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen 

Henricus Venbossche enerzijds en wijlen Petrus Mersman anderzijds. 

 

Theodericus Venbossche hereditarie vendidit Gertrudi de Geffen (dg: 

hereditarium censum trium librarum) ad opus sui et ad opus eius liberorum 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Jacobi et 

primo termino ultra annum ex domo et orto dicti venditoris sitis in Os 

inter hereditatem (dg: Hn) Hermanni Venbossche ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Zanders ex alio atque ex pecia terre sita in 

parochia de Os in loco dicto Scadewijc inter hereditatem Henrici 

Venbossche ex uno et inter hereditatem quondam Petri Mersman ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: ex). Testes Scilder et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 387v 06 do 09-06-1390. 

Arnoldus Ghenen soen en zijn zoon Johannes beloofden aan Arnoldus zv 

Arnoldus Heijme 18 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

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

 

Arnoldus Ghenen soen et Johannes eius filius promiserunt (dg: s) Arnoldo 

filio Arnoldi Heijme (dg: XVII) XVIII Hollant gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 387v 07 do 09-06-1390. 

Lambertus gnd die Moelner van Os verkocht aan Luijtgardis wv Andreas zvw 

Petrus van den Stocke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een heidekamp, in Oss, 

tussen Goeswinus Moedels van der Donc enerzijds en Thomas Belien soen 

anderzijds, (2) een huis en hofstad, in Oss, tussen Roverus Bollekens 

enerzijds en Henricus van den Steen anderzijds. 

 

Lambertus dictus die Moelner de Os hereditarie vendidit Luijtgardi 

relicte quondam Andree filii quondam Petri van den Stocke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo terre mericalis sito 

in parochia de Os inter hereditatem Goeswini Moedels van der Donc ex uno 

et inter hereditatem Thome Belien soen ex alio et domo et domistadio 

dicti venditoris sita in Os inter hereditatem Roveri (dg: Bobbel) 

Bollekens ex uno et inter hereditatem Henrici van den Steen ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Goess et Jordus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 387v 08 do 09-06-1390. 

Jacobus zvw Jacobus gnd Loefs soen van Driel verkocht aan Zegherus van 

Baerle een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in 

Gerwen te leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Gerwen, tussen 

Aleijdis Grieten dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met 3 penning, (2) een beemd, gnd die Else, in Gerwen, tussen 

Henricus Hessels enerzijds en Johannes van Nuwendijke anderzijds, deze 
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beemd reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi dicti Loefs soen de Driel hereditarie 

vendidit Zeghero de Baerle hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in Gherwen 

tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Gherwen inter hereditatem Aleijdis Grieten dochter ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex prato dicto die Else sito in parochia 

predicta inter hereditatem Henrici Hessels ex uno et inter hereditatem 

Johannis van (dg: d) Nuwendijke ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

ex dicto prato et III denariis de dicta (dg: pe) quatuor lopinis terre 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 387v 09 za 11-06-1390. 

Voornoemde Lambertus gnd die Moelner van Os mag voornoemde erfpacht van 1 

mud rogge terugkopen, gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 31 Gelderse 

gulden of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Theodericus 

Venbossche. 

 

A. 

Et poterit redimere dictus Lambertus dictam paccionem unius modii 

siliginis ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium 

semper cum XXXI Gelre gulden seu valorem et cum paccione unius anni ut in 

forma. (dg: presentibus) Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Theoderico Venbossche Datum anno nonagesimo mensis (dg: maij 

#?quinta# die julii) #junii# die XI hora (dg: v) none. 

 

BP 1178 f 387v 10 za 11-06-1390. 

Elizabeth sv Johannes gnd die Hoect verkocht aan Mechtildis wv Arnoldus van 

Zochel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen van voornoemde Johannes die Hoect, aan 

haar verkocht door haar voornoemde broer Johannes die Hoect. 

 

Elizabeth soror Johannis dicti die Hoect cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus dicti Johannis die 

Hoect ubicumque locorum tam in humido quam in sicoo in duro et in molli 

consistentibus sive sitis venditam [sibi] a dicto Johanne die Hoect suo 

fratre prout in litteris #vendidit# Mechtildi relicte quondam Arnoldi de 

Zochel supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 387v 11 za 11-06-1390. 

Voornoemde Mechtildis beloofde in haar huis en op haar kosten voornoemde 

Elizabeth te onderhouden, en haar kleding en schoenen te geven, voor de 

duur van het leven van voornoemde Elizabeth. 

 

(dg: dictus) Dicta Mechtildis promisit super omnia #habita et habenda# 

quod ipsa dictam Elizabeth tenebit et emittet in domo et expensis dicte 

Mechtildis et !et sibi vestes et et calceos ministrabit juxta decentiam 

status dicte Elizabeth quamdiu dicta Elizabeth vixerit in humanis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 387v 12 za 11-06-1390. 

Henricus Broecman en zijn vrouw Katherina dvw Johannes van Loe verkocht aan 

Henricus van Uden zv Johannes van Loe 1 lopen roggeland, in Erp, tussen 

Arnoldus van Loe enerzijds en voornoemde Johannes van Loe anderzijds, 

belast met de grondcijns. 
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Henricus Broecman (dg: alias dictus) maritus legitimus Katherine #sue 

uxoris# filie quondam Johannis de Loe et dicta Katherina cum eodem 

tamquam cum tutore unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia de 

Erpe inter hereditatem Arnoldi de Loe ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Loe ex alio vendidit Henrico de Uden filio (dg: p) #dicti# 

Johannis de Loe promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo. Testes (dg: datum supra) W et Goess 

datum supra. 

 

1178 mf12 los folium na B12, B 13 + B 14, f.386-A. 

 13-04-1689. 

 

BP 1178 f 386ar 01 .. 13-04-1689. 

Een pacht van 1 mud rogge reductie, die betaald werd met 6 gulden, die 

Catharina van Drongelen wonende te Waalwijk van haar ouders had geërfd, is 

gelost. 

 

Catharina van Drongelen wonende te Waelwijck ... .... 

de Maensland? pacht van een mud rogge reductie betaelt 

geweest sijnde met ses gulden is bij successie haerder ouders aengecomen 

ut dicebat heeft opentlijc bekent ende beleden dat de heere van 

en is aen ....... ....... ?aen haere handen hebben gelost ende gequeten 

de voors pacht deser ?gem. jairen hebbende dairom geconsenteert in de 

cassatie deses. Datum dertiende april XVIc negen en tachtig. 

JLMastenbrinc. 

 

1178 mf12 C 02 f. 388. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 11-06-1390. 

 

BP 1178 f 388r 01 do 09-06-1390. 

....... wv Walterus gnd Bulle, Eelkinus, Johannes ....... ....... ....... 

verkochten aan Godescalcus Arts soen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd die Mommartse ......., tussen voornoemde Godescalcus Arts 

soen enerzijds en Walterus van den Slamg! Mortel anderzijds. 

 

....... relicta quondam Walteri dicti Bulle cum tutore Eelkinus Johannes 

....... ....... ....... peciam terre sitam in parochia de (dg: Vuch) 

Vucht sancti Petri ad locum dictum die Mommartsche [.......] inter 

hereditatem Godescalci Arts soen ex uno et inter hereditatem Walteri van 

den Slamg! Mortel ex alio latere hereditarie vendiderunt dicto Godescalco 

Arts soen promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Penu et Goess datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 388r 02 do 09-06-1390. 

Katherina wv Henricus Grieten soen van Buxstel en haar schoonzoon Danijel 

zvw Arnoldus van der Hazeldonc verkochten aan Henricus van der Woerdt een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (za 24-06-1391), gaande uit 1/6 deel, 

dat aan wijlen voornoemde Henricus Grieten soen behoorde, in de watermolens 

in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, dit 1/6 deel reeds belast met een 

pacht aan de heer van Boxtel. 

 

Katherina relicta quondam Henrici Grieten soen de Buxstel cum tutore et 

Danijel filius quondam Arnoldi van der Hazeldonc (dg: cum tutore 

hereditarie) eius gener hereditarie vendiderunt Henrico van der Woerdt 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Johannis et primo termino #a# nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex sexta parte 

que ad dictum quondam Henricum Grieten soen spectare consuevit in 

molendinis aquatilibus sitis (dg: in) in parochia de Bucstel in loco 
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dicto Casteren et in attinentiis dictorum molendinorum universis 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta paccione domino de Bucstel ex (dg: -inde s) 

dicta sexta parte de jure solvenda et sufficientem facere. #Testes (dg: 

datum supra) Gerardus et Goess datum in octavis sacramenti#. 

 

BP 1178 f 388r 03 do 09-06-1390. 

De broers Godefridus en Josepus, kvw Baudewinus van den Molengrave, 

beloofden dat Mathias, Katherina, Metta en Elizabeth, kvw voornoemde 

Henricus Grieten soen, met deze verkoop zullen instemmen. 

 

Quo facto Godefridus et (dg: Joh) Josepus fratres liberi quondam 

Baudewini van den Molengrave promiserunt indivisi super omnia quod ipsi 

Mathiam (?dg: -s) Katherinam Mettam et Elizabeth liberos dicti quondam 

Henrici Grieten soen dicte vendicioni faciet consentire et perpetue ratam 

servare et de dicta paccione promittere warandiam et dictam sextam partem 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 04 do 09-06-1390. 

Andreas van Noddenvelt zv Jacobus beloofde aan Godefridus van Rode 22 

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

te betalen. 

 

(dg: Arnoldus va) #Andreas# de Noddenvelt filius Jacobi promisit 

Godefrido de Rode XXII Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 05 do 09-06-1390. 

Henricus zvw Matheus gnd Wouters soen van Essche verkocht aan Johannes gnd 

Lijt zvw Willelmus Clijngen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 9 lopen 

roggeland, in Esch, tussen Henricus Dicbier enerzijds en kvw Walterus van 

den Loe anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling gemeen 

paijment. 

 

Henricus filius quondam Mathei dicti Wouters soen de Essche hereditarie 

vendidit Johanni dicto Lijt quondam Willelmi Clijngen hereditariam 

paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: novem) domo et 

orto et novem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Essche inter 

hereditatem (dg: here) Henrici Dicbier ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Henrici) #Walteri# quondam van den Loe ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum communis pagamenti exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 06 do 09-06-1390. 

Arnoldus van den Kerchoeve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Kerchoeve prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 07 do 09-06-1390. 

Wijnricus zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Denkinus van der Eijcken 

een n-erfcijns van 1 oude schild, geld van de keizer of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, tuin en 6 lopen aangelegen 

land, in Dinther, ter plaatse gnd Loesheuvel, tussen Jacobus Loze enerzijds 

en Johannes Bouman anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Wijnricus filius quondam Nijcholai de Zochel hereditarie vendidit Denkino 

van der Eijcken hereditarium censum unius aude scilt monete cesaris seu 

valorem solvendum hereditarie Martini (dg: ex pecia terre terre sex 
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lopinos siliginis) domo et orto et sex lopinatis terre sibi adiacentibus 

sitis in parochia de Dijnter in loco dicto Loeshoevel inter hereditatem 

Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem Johannis Bouman ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 08 do 09-06-1390. 

Rodolphus Lambrechts soen van Geffen verkocht aan Gerongius zvw Goeswinus 

van Druenen 1 2/3 hont land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

Heilwigis van Gestel enerzijds en kvw Johannes Rutghers soen van Os 

anderzijds, aan hem verkocht door Aleijdis gnd Hen sMoelneers dochter wv 

Baudericus gnd Bathen soen, haar dochters Batha, Agnes en Aleijdis, 

Hubertus van der Stegen en diens vrouw Mechtildis, dv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Baudericus. 

 

Rodolphus Lambrechts soen de Geffen duo hont terre minus tercia parte 

unius hont terre sita in parochia de Geffen supra communitatem ibidem 

inter hereditatem Heilwigis de Gestel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Rutghers soen de Os ex alio vendita sibi ab 

Aleijde dicta Hen sMoelneers dochter relicta quondam Bauderici dicti 

Bathen soen Batha Agnete et Aleijdis! filiabus suis et Huberto van der 

Stegen #et (dg: Aleijd) Mechtilde eius uxore filia dictorum Aleijdis et 

quondam Bauderici# prout in litteris vendidit Gerongio filio quondam 

Goeswini de Druenen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 09 do 09-06-1390. 

Rodolphus Loden soen van der Sporct beloofde aan Zegherus zv Rutgherus gnd 

Gheenkens soen 10 Gelderse gulden of de waarde en ½ mud rogge, Bossche 

maat, binnen 3 weken na Pinksteren aanstaande (uiterlijk op zo 04-06-1391) 

te leveren. 

 

Rodolphus Loden soen van der (dg: Spart) Sporct promisit Zeghero filio 

Rutgheri dicti Gheenkens soen X Gelre gulden seu valorem et dimidium 

modium siliginis mensure de Busco infra 3 septimanas post festum 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 10 do 09-06-1390. 

Johannes die Berger de oudere verkocht aan Hermannus zvw Arnoldus Avemari 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp, in Nistelrode, tussen Henricus Kuijlman 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes die Berger senior hereditarie vendidit Hermanno filio quondam 

Arnoldi Avemari hereditariam paccionem dimidii modii sliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo terre sito in parochia de Nijsterle inter hereditatem 

Henrici Kuijlman ex uno et inter communem plateam ex alio promittens 

super omnia warandiam et ?aliam obligationem deponere (dg: excepto censu 

domini ducis) et sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 11 do 09-06-1390. 

Willelmus zv voornoemde Johannes die Bergher verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius #dicti# Johannis die Bergher prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 12 do 09-06-1390. 

Nijcholaus nzvw Johannes gnd metten Koijen verkocht aan Johannes Vake zvw 

Walterus gnd Groeve een n-erfcijns van 26 schelling geld, een helft te 
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betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis (zo 25-12-1390), gaande uit een huis en erf van verkoper in Den 

Bosch, aan de plaats gnd Huls, naast de stadsmuur, naast de Molenweg 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Os alias gnd Bers? anderzijds, reeds 

belast met 44 schelling geld. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Johannis dicti metten Koijen 

hereditarie vendidit Johanni Vake filio quondam Walteri dicti Groeve 

hereditarium censum (dg: XL) viginti sex solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad 

locum Huls (dg: iuxta viam dictam Molenwech inter) #iuxta# murum oppidi 

de Busco (dg: ex uno et inter hereditatem Petri) iuxta viam dictam 

Molenwech ex uno et inter hereditatem Johannis de Os alias dicti B[e?]rs 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XLIIII solidis monete exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388r 13 za 11-06-1390. 

Johannes Groet machtigde zijn zoon Johannes en Adam van Mierd te manen etc 

en zijn goederen te beheren. 

 

Johannes Groet dedit Johanni suo filio et Ade de Mierd seu eorum alteri 

potestatem monendi etc et bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes 

Gerardus et Goess datum sabbato post sacramenti. 

 

1178 mf12 C 03 f. 388v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 

BP 1178 f 388v 01 do 09-06-1390. 

Mathias van Brueken wonend in Den Bosch, in het huis gnd in den Paeuwe, en 

Johannes Maes soen van Crumvoert beloofden aan Jacobus Coptiten Willems 

soen, tbv hem en Henricus Becker, 63 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Mathias de Brueken commorans in Busco in domo dicta in den Paeuwe 

Johannes Maes soen de (dg: Crumvo) Crumvoert promiserunt Jacobo Coptiten 

Willems soen ad opus sui et ad opus Henrici Be[c]ke[r] LXIII Gelre gulden 

seu valorem {in margine dextra: nota} (dg: ad nativitatis Johannis 

proxime futurum et tantum) in festo Jacobi proxime futuro. Testes Scilder 

et Goess datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 388v 02 do 09-06-1390. 

Engbertus van den Loeken en Nijcholaus gnd Reijnouts soen beloofden 

voornoemde twee schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Engbertus van den Loeken et Nijcholaus dictus Reijnouts soen promiserunt 

dictos duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 388v 03 do 09-06-1390. 

Petrus nzvw Bertrammus gnd Jans soen droeg over aan Eelkinus zvw Walterus 

gnd Bulle 1/7 deel, dat aan Johannes zvw Ghibo gnd Koet gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in alle erfgoederen, die wijlen hun voornoemde 

vader Ghibo in Helvoirt had liggen, welk deel aan hem was verkocht door 

voornoemde Johannes zvw Ghibo Koet. 

 

Petrus filius naturalis quondam Bertrammi dicti Jans soen septimam partem 

que Johanni filio quondam Ghibonis dicti Koet de morte quondam suorum 

parentum jure successionis hereditarie est advoluta in omnibus (dg: bo) 

et singulis (dg: bonis quas) hereditatibus #quas# dictus quondam Ghibo 

eius pater in parochia de Helvoert habuit situatas venditam sibi (dg: ad 
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d) a dicto Johanne filio quondam Ghibonis Koet prout in litteris 

supportavit Eelkino filio quondam Walteri dicti Bulle cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 388v 04 do 09-06-1390. 

Voornoemde Petrus nzvw Bertrammus Jans soen ev Jutta dvw Ghibo gnd Koet 

droeg over aan voornoemde Eelkinus zvw Walterus gnd Bulle 1/7 deel, dat aan 

hem en voornoemde Jutta gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Jutta, in alle erfgoederen, die wijlen voornoemde Ghibo in 

Helvoirt had liggen. 

 

Dictus Petrus filius naturalis quondam Bertrammi Jans soen maritus et 

tutor Jutte sue uxoris filie quondam Ghibonis dicti Koet unam septimam 

partem sibi #et dicte Jutte# de morte quondam parentum dicte Jutte 

successione advolutam in (dg: ..) omnibus et singulis hereditatibus 
!dictus quondam (dg: Joh) Ghibo in parochia de Helvoert habuit sitas 

supportavit dicto Eelkino filio quondam Walteri dicti Bulle promittens 

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

 

BP 1178 f 388v 05 do 09-06-1390. 

Voornoemde Eelkinus beloofde aan voornoemde Petrus 27 Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en de andere 

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

 

Dictus Eelkinus promisit dicto Petro XXVII Gelre gulden seu valorem 

mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf12 C 04 f. 389. 

 Geen leesbare data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 389r 01 ±ma 27-06-1390. 

....... ....... ?Eijndoven, Johannes Buc, Henricus gnd Wellen, ....... 

......., ....... .. ..... en Arnoldus Pa..... .... beloofden aan hr 

Henricus Buc 107½ oude schild of de waarde in ....... ....... ........ 

 

....... ....... [?Eijn]doven Johannes Buc Henricus dictus Wellen ....... 

....... ....... ....... ....... ....... Arnoldus Pa..... .... 

pro[50miserunt domino Henrico Buc] centum et septem et dimidium aude 

scilde seu valorem in ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... 

 

BP 1178 f 389r 02 ±ma 27-06-1390. 

Voornoemde 6 schuldenaars beloofden aan hr Henricus Buc het geld, voor hun 

rekening en risico, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) in Luik te 

betalen, in de rekenije van het kapittel van Sint-Lambertus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti (dg: di) igitur 

dicti sex de[bitores?] promiserunt indivisi super omnia domino Henrico 

Buc quod ipsi dictam pecuniam sub eorum laboribus periculis et expensis 

in Leodio in computario dicto rekenije capituli sancti Lamberti .....bunt 

et del[iberabunt] in festo Johannis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 03 ±ma 27-06-1390. 

Johannes van Eijndoven droeg al zijn opbrengsten uit het ambt van schout 

van het kapittel van Sint-Lambertus in Luik, in de villa van Lith, over aan 

Johannes Buc. 

 

                         
50 Aanvulling op basis van BP 1178 f 389r 02. 
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Johannes de Eijndoven omnes fructus proventus et emolumenta et penas 

dictas brocken proveniendas de (dg: s) officio sculteturi (dg: sancti) 

capituli Lamberti (dg: in vill) Leodiensis in villa de Lijt supportavit 

Johanni Buc !et. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 04 ±ma 27-06-1390. 

Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan zijn broer hr 

Johannes Moelner 33 Hollandse gulden, aan hem beloofd51 door Johannes zv 

Andreas van den Hoevel. 

 

Egidius filius Henrici (dg: dicti Moelner) #de Herlaer multoris# XXXIII 

gulden monete Hollandie promissos sibi a Johanne filio Andree van den 

Hoevel prout in litteris supportavit domino Johanni Moelner [suo] fratri 

cum litteris et jure. 

 

BP 1178 f 389r 05 ±ma 27-06-1390. 

Voornoemde Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan zijn 

voornoemde broer hr Johannes Moelner 33 Hollandse gulden, aan hem beloofd52 

door Arnoldus van der Hazeldonc. 

 

Dictus Egidius XXXIII Hollant gulden promissos sibi ab Arnoldo van der 

Hazeldonc prout in litteris supportavit dicto domino Johanni suo fratri 

cum litteris. 

 

BP 1178 f 389r 06 ±ma 27-06-1390. 

Voornoemde Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan zijn 

voornoemde broer hr Johannes Moelner 33 gulden, aan hem beloofd53 door 

Johannes van Zelant zv Willelmus. 

 

Dictus Egidius XXXIII gulden promissos sibi a Johanne de Zelant filio 

Willelmi prout in litteris supportavit dicto domino Johanni suo fratri 

cum litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 07 ±ma 27-06-1390. 

Lambertus smid van Middelrode droeg over aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 

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

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

Middelrode, tussen Elizabeth Vrancken dochter enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem overgedragen54 door Elizabeth dvw Ghibo gnd Tieckewever 

van Tricht van Scijnle en zijn natuurlijke zoon Johannes Bever. 

 

Lambertus faber de Middelrode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: domo) domistadio domo et orto sitis in parochia 

de Berlikem ad locum dictum Middelrode inter hereditatem Elizabeth 

Vrancken dochter ex uno et inter (dg: hereditatem) communem (dg: stegam) 

plateam ex alio (dg: vendita) supportatam sibi ab Elizabeth filia quondam 

Ghibonis dicti Tieckewever de Tricht de Scijnle #Johanne [55Bever] eius 

filio naturale# prout in litteris supportavit Nijcholao dicto Coel 

Keelbreker cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Jordus datum supra. 

 

                         
51 Zie ← BP 1178 f 327r 07 za 13-11-1389, belofte op 11-11-1390 33 Holland 

gulden te betalen. 
52 Zie ← BP 1178 f 327r 05 za 13-11-1389, belofte op 11-11-1390 33 Holland 

gulden te betalen. 
53 Zie ← BP 1178 f 327r 06 za 13-11-1389, belofte op 11-11-1390 33 Holland 

gulden te betalen. 
54 Zie ← BP 1178 f 258v 02 do 29-07-1389, overdracht van de erfpacht. 
55 Aanvulling op basis van BP 1178 f 258v 02. 
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BP 1178 f 389r 08 ±ma 27-06-1390. 

Lambertus zvw Lambertus Smit van Middelrode droeg over aan Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Arnoldus van den 

Beirgelen beloofd56 had aan eerstgenoemde Lambertus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd in Geen 

Woud, tussen wijlen Godefridus van Erpe enerzijds en Arnoldus van Berlikem 

anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti Smit de Middelrode hereditarium censum 

XL solidorum (dg: s) monete quem Arnoldus van den Beirgelen promisit se 

daturum et soluturum primodicto Lamberto hereditarie nativitatis Domini 

ex pecia prati sita in parochia de Berlikem in loco dicto in Gheen Waut 

inter hereditatem (dg: Go) quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Berlikem ex alio prout in litteris supportavit 

Nijcholao dicto Coel Keelbreker cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 389r 09 ±ma 27-06-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker droeg over aan Lambertus smid van Middelrode 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3 

lopen roggeland en 1 vracht hooiland, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen kvw Johannes Meester enerzijds en de gemeint anderzijds, en het huis 

en de gebouwen hierop, welke cijns aan hem was verkocht door Willelmus gnd 

die Meester zvw Willelmus gnd die Meester. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tribus lopinatis terre 

siliginee et una plaustra feni sitis in parochia de Berlikem in loco 

dicto Beilver inter hereditatem liberorum quondam Johannis Meester ex uno 

et inter communitatem ex alio et ex domo edificiis supra dictas tres 

lopinatas terre consistentibus venditum sibi a Willelmo dicto die Meester 

filio quondam Willelmi dicti die Meester #prout in litteris# supportavit 

Lamberto fabro de Middelrode cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 389r 10 ±ma 27-06-1390. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker droeg over aan Lambertus smid van Middelrode 

2 morgen57 land, gelegen onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd in dat 

Ondiepe, tussen Aleijdis Meijnnarts enerzijds en Johannes Danen soen en 

Johannes Aben soen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Aa. 

 

Nijcholaus dictus (dg: Koe) Coel Keelbreker duo iugera terre sita infra 

libertatem etc in loco dicto in dat Ondiepe inter hereditatem (dg: 

Nijcho) Aleijdis Meijnnarts ex uno et inter Johannis Danen #soen# et 

Johannis Aben soen ex alio tendentia cum uno fine ad (dg: q-) aquam 

dictam die Aa prout ibidem sita sunt supportavit Lamberto fabro (dg: Mi) 

de Middelrode promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 389r 11 ±ma 27-06-1390. 

Henricus Buijc die Rademaker beloofde aan Godefridus Sceijvel 46½ Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

betalen. 

 

(dg: Jo) Henricus Buijc #die Rademaker# promisit Godefrido Sceijvel XLVI 

#et dimidium# Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

                         
56 Zie ← BP 1176 p 145v 08 do 06-09-1380, uitgifte voor de cijns. 
57 Zie → BP 1180 p 351r 01 do 05-08-1395, verkoop van deze 2 morgen. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 12 ±ma 27-06-1390. 

Arnoldus van den Venne van Zonne beloofde aan Gerardus zvw Johannes die 

Rode 17½ Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te 

betalen. 

 

Arnoldus van den Venne (dg: de) de Zonne promisit Gerardo filio quondam 

Johannis die Rode (dg: XVII et dimidium) XVII et dimidium Hollant gulden 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 13 ±ma 27-06-1390. 

Jacobus gnd die Smit zvw Egidius baardscheerder van Rode droeg over aan 

Willelmus zv Otto Herbrechts soen van Houthem een b-erfcijns van 10 

schelling, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een erfgoed gnd die 

Groot D....., in Olland, welke cijns voornoemde wijlen Egidius gekocht had 

van Henricus Weijgerganc szvw Rutgherus zvw Goeswinus Moedel ..... Rode. 

 

Jacobus dictus die Smit filius quondam Egidii barbitensoris de Rode 

hereditarium censum X solidorum solvendum hereditarie Remigii ex 

hereditate dicta die Groet D..... sita in Ollande quem censum dictus 

quondam Egidius erga Henricum Weijgerganc generum quondam (dg: Rug) 

Rutgheri filii Goeswini quondam Moedel ..... Rode emendo acquisiverat 

supportavit Willelmo filio Ottonis Herbrechts soen de Houthem promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem (dg: ex) in dicto 

censu existentem deponere. ...... .... ...... 

 

BP 1178 f 389r 14 ±ma 27-06-1390. 

Petrus zv Ghisbertus van Pettelaer droeg over aan Gerardus zvw Theodericus 

Hadewigen soen een stuk land, in Gestel bij Herlaar, ter plaatse gnd 

Hezelaar, tussen Everardus ....... ....... Godemans enerzijds en Ghisbertus 

van Pettelaer anderzijds, aan hem uitgegeven door Henricus van Zegheworpe, 

belast met de cijns en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Ghisberti de Pettelaer peciam terre sitam in 

parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto communiter Hezelaer inter 

hereditatem Everardi ....... ....... Godemans ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti de Pettelaer ex alio datam sibi ad censum ab Henrico de 

[Z]egheworpe prout in litteris supportavit Gerardo filio [quondam] 

Theoderici Hadewigen soen cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et condicione in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 15 ±ma 27-06-1390. 

Petrus zv Ghibo van Pettelaer droeg over aan Gerardus zvw Theodericus 

Hadewigen soen een stuk land, 4 lopen groot, in Gestel bij Herlaer, in een 

kamp, behorend aan Gerardus van Mulsel, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd op Hees Didden Hof en met het andere eind aan ....... ......., 

welk stuk land voornoemde Petrus verworven had van Gerardus zv Henricus van 

Mulcel. 

 

Petrus filius Ghibonis de Pettelaer peciam terre (dg: quatuor lopinos 

siliginis) quatuor lopinatas terre continentem sitam in parochia de 

Gestel !de Herl[aer in quodam] campo spectante ad Gerardum de (dg: 

Mulseh) Mulsel tendentem cum uno fine ad locum dictum op Hees Didden (dg: 

s) Hof et cum reliquo [fine] ....... ....... quam peciam terre dictus 

Petrus erga Gerardum filium Henrici de Mulcel acquisiverat ut dicebat 

supportavit Gerardo filio quondam Theoderici Hadewigen so[en promittens] 

......... et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 389r 16 ±ma 27-06-1390. 

Voornoemde Petrus zv Ghibo van Pettelaer droeg over aan Gerardus zvw 

Theodericus Hadewigen soen een stuk land, in Gemonde, tussen kv Batha van 

den ....... enerzijds en Arnoldus Mutsart anderzijds, belast met een hoen 

....... ........ 

 

Dictus Petrus peciam terre sitam in parochia (dg: de Gestel prope Herlaer 

in loco dicto Hezelaer) #de Gemonden# inter hereditatem (dg: Bat) 

liberorum Bathe van den ....... ....... ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Mutsart ex alio supportavit Gerardo filio quondam Theoderici 

Hadewigen soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

pullo ....... ....... exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389r 17 ±ma 27-06-1390. 

Voornoemde Gerardus zvw Theodericus Hadewigen soen beloofde aan voornoemde 

Petrus zv Ghibo van Pettelaer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het eerst over 3 jaar (ma 

02-02-1394), gaande uit voornoemde 3 stukken land, die aan hem zijn 

overgedragen. 

 

Dictus (dg: Petrus) Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra tres annos et supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

predictis tribus peciis terre sibi ut prefertur supportatis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 389r 18 ±ma 27-06-1390. 

Yda wv Petrus gnd Wouters soen en haar zoon Johannes droegen over aan 

Therodericus Berwout ¼ deel, dat aan voornoemde wijlen Petrus behoorde in 

1/7 deel van een stuk turf of moer, gelegen ter plaatse gnd Huisven, tussen 

Jacobus Aven soen en Martinus Monic enerzijds en Gode..... ....... Acker 

anderzijds, strekkend van het water gnd Leide tot aan ....... aldaar, welk 

1/7 deel voornoemde wijlen Petrus, Rodolphus de Wargartshusen en ....... 

van der Hazeldonc tbv hen en Petrus gnd Ridder gekocht hadden van Engbertus 

van den Nuwenhuze en Henricus van der Voert. Belast met turven ....... 

Voornoemde Yda en haar zoon Johannes beloofden dat Yda, minderjarige dvw 

voornoemde Petrus, afstand zal doen als ze meerderjarig is. 

 

Yda relicta quondam Petri dicti Wouters soen cum tutore Johannes eius 

filius unam quartam partem que spectabat ad dictum quondam Petrum in 

septima parte particule cespiti seu hereditatis dicte moer site in loco 

dicto Huijsvenne inter hereditatem Jacobi Aven soen et Martini Monic ex 

uno et inter hereditatem Gode..... ....... ....... ....... Acker ex alio 

tendentis ab aqua dicta die Leijde usque ad ....... ibidem quam septimam 

partem dictus quondam Petrus Rodolphus de War-(dg: t)-garts[husen] .. 

....... van der Hazeldonc ad opus eorum eorum et ad opus Petri dicti 

Ridder erga Engbertum van den Nuwenhuze et Henricum van der Voert emendo 

[acquisiverant] prout in litteris supportaverunt Theroderico Berwout cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum dicti quondam Petri deponere exceptis cespitibus ex premissis 

....... ....... promiserunt insuper dicta Yda cum tutore et [Johannes] 

eius filius super habita et habenda quod ipsi Ydam filiam dicti quondam 

Petri quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: super premissis et 

jure) ....... ....... ....... ....... dicti quondam Petri super premissis 

.. .... .. [op]us dicti Theoderici Berwout [facient] renunciare. 

 

1178 mf12 C 05 f. 389v. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 
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BP 1178 f 389v 01 ±ma 27-06-1390. 

Destijds had ....... ....... zvw Johannes? .. ....... .. Hezeacker verkocht 

aan Johannes Becker ....... ....... ....... een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Emondus van den 

Hezeacker bv eerstgenoemde Johannes aan dezelfde Johannes moet leveren, 

gaande uit (1) 1/3 deel van een beemd, gnd die Saert?, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Houthem, naast kvw Egidius gnd Colen soen, (2) een stuk 

land, ?gnd .......ker van den Venne, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem. Voornoemde Johannes Becker verleende nu aan eerstgenoemde Johannes 

de bevoegdheid voornoemde pacht terug te kopen, gedurende 3 jaar ingaande 

heden, met {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit [universis quod cum] ....... ....... ....... ....... filius 

quondam Johannis? .. ....... .. Hezeacker vendidissent Johanni Becker 

....... ....... ....... ....... .......[hereditariam] paccionem unius 

[mo]dii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex hereditaria paccione quatuor mo[diorum 

siliginis] mensure de Rode sancte Ode [quam [paccionem] quatuor modiorum 

siliginis Emondus van den Hezeacker frater primodicti Johannis eidem 

Johanni primodicto solvere tenetur ....... ....... tercia parte cuiusdam 

prati dicti die Saert? siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Houthem iuxta hereditatem liberorum quondam Egidii dicti Colen soen [et 

ex] pecia terre ?dicta .......ker van den Venne sita in parochia et loco 

predictis prout in litteris constitutus igitur dictus Johannes Becker 

dedit (dg: sibi) primodicto Johanni potestatem redimendi dictam paccionem 

ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium simper 

dicto spacio pendente cum. 

 

BP 1178 f 389v 02 ±ma 27-06-1390. 

Een regel Gregoriaans: muzieknoten. 

 

 
 

amen amen dico vobis mundus gaudebit et vos plorabitis et gaudium vestrum 

nemo tollet a vobis alleluia58 

Voorwaar voorwaar ik zeg u, de wereld zal zich verheugen en u zult 

weeklagen en niemand zal uw vreugde van jullie wegnemen, alleluia; 

tristitia implebit cor vestrum et gaudium vestrum nemo tollet a vobis 

alleluja alleluja59 

                         
58 Zie internet: https://gregorien.info/chant/id/446/0/en  
Amen dico vobis: 

Mundus gaudebit et vos plorabitis, 

et gaudium vestrum nemo tollet a Vobis 

Notes: René-Jean Hesbert, Corpus antiphonalium Officii, nr. 1378 

Links: Data on the Cantus sites    Cantus Index    Cantus Manuscript Database (Univ. of 

Waterloo)  

Antiphonale Synopticum (Univ. of Regensburg) 

Sources: Durham, Cathedral Library B. III. 11 f. 153v   Non noté 

59 Zie internet: http://globalchant.org/text-index.php?letter=Tri 
Tristicia implebit cor vestrum et gaudium vestrum nemo tollet a vobis alleluia alleluia. 

https://gregorien.info/chant/id/446/0/en
http://cantusindex.org/id/001378
http://cantus.uwaterloo.ca/id/001378
http://cantus.uwaterloo.ca/id/001378
http://gregorianik.uni-regensburg.de/cdb/1378
http://globalchant.org/text-index.php?letter=Tri
http://globalchant.org/text-details.php?text=Tristicia-implebit-cor-vestrum
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Droefheid zal uw hart vervullen en uw vreugde zal niemand van u afnemen, 

alleluia, alleluia; 

iterum autem videbo vos alleluia et gaudebit cor vestrum alleluia 

iterum autem videbo vos et gaudebit cor vestrum alleluia et gaudium (dg: 

gaudium) vestrum nemo tollet a vobis alleluia60. 

Wederom echter zal ik u zien, alleluia; en uw hart zal verheugd zijn, 

alleluia 

Wederom echter zal ik u zien, alleluia; en uw hart zal verheugd zijn, 

alleluia, en niemand zal uw vreugde van jullie wegnemen. 

 

Antiphoon, derde zondag na Pasen (Jubilate); dus in de vierde week na 

Pasen. 

 

BP 1178 f 389v 03 ma 27-06-1390. 

Hubertus gnd Osman ev Gertrudis dv Henricus nzvw hr Arnoldus dekaan van 

Woensel priester droeg over aan Arnoldus Aijken van Lijedorp een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Liedorp, met Lichtmis in Liedorp te leveren, 

gaande uit 3 stukken land, van Jordanus gnd Becker van Lijedorp, in 

Lijedorp, (1) die Mispelboem, (2) die ?Utsaet Akker, (3) die Huisakker, 

welke pacht voornoemde Henricus geschonken had aan voornoemde Hubertus en 

zijn vrouw Gertrudis. 

 

Hubertus dictus Osman maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie Henrici filii naturalis domini quondam Arnoldi decani de Woensel 

presbitri hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Lijedorp solvendam hereditarie purificationis #et# in Lijedorp tradendam 

ex tribus peciis (dg: p) terre Jordani dicti Becker de Lijedorp sitis in 

parochia de Lijedorp quarum una die Mispel-(dg: ....)-#boem# secunda die 
?Utsaet Acker #et# tercia die Huijsacker nuncupate sunt quam paccionem 

#dictus# Henricus (dg: ...) supportavit dicto Huberto cum dicta Gertrude 

sua uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris 

supportavit Arnoldo Aijken de Lijedorp cum litteris et aliis jure 

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

Testes Goess et Jordus datum secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 389v 04 ma 27-06-1390. 

Hermannus Eijcman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Eijcman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 389v 05 ma 27-06-1390. 

In nomine Domini amen. In nomine. In nomine Domini. 

 

BP 1178 f 389v 06 ma 27-06-1390. 

....... Walterus van der ?Scaer zv Hubertus van Stiphout gaf meer dan hij 

verschuldigd was. ....... ....... een groot ongeveer, werd gezegd door 

Lambertus broer ?dat gezegd wordt aan Walterus, dat wordt teruggegeven. 

 

....... ....... Walterus van der ?Scaer filius Huberti de Stiphout dedit 

plus quam tenebatur. 

....... ....... grossum vel circiter dicatur Lamb[ert]o fratre (dg: -s) 

Moers qu.. dicatur dicto ?Waltero quod revertetur et reddetur. 

 

 

                         
60 Zie internet: http://globalchant.org/chant.php?id=5846805 
Iterum autem videbo vos alleluia et gaudebit cor vestrum alleluia et gaudium vestrum nemo 

tollet a vobis alleluia. 
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