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1179 mf1 A 03 p.1. 

 in profesto Dijonisii: zaterdag 08-10-1390. 

 in crastino Dijonisii: maandag 10-10-1390. 

 

BP 1179 p 001r 01 za 08-10-1390. 

Willelmus van Beest verpachtte aan Gerardus van Amstel en Theodericus van 

Overscoet de windmolen, in Bakel, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

......., per jaar voor de hertogencijns, 2 gulden pieter aan Theodericus 

Schout en voor een jaarpacht van 24 mud rogge, ....... ......., in Bakel te 

leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Willelmus de Beest molendinum venti situm in parochia de Bakel cum eius 

attinentiis et juribus universis ut dicebat [dedit] ad annuum pactum 

Gerardo de Amstel et Theoderico de Overscoet ab ipsis ad spacium sex 

annorum a festo ....... [proxime] futuro sine medio subsequentium 

possidendum !possidendum pro censu ducis atque duobus gulden peter 

Theoderico Schou[t] ....... ....... ....... dandis ab istis quolibet 

dictorum sex annorum terminis solucionis etc et pro annua paccione XXIIII 

modiorum siliginis ....... ....... ....... ....... ....... danda dicto 

Willelmo ab aliis mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo in 

festo nativitatis Johannis et in Bakel tradenda ....... ....... ....... 

....... ....... ad jus molendinorum et aliam obligationem deponere et 

alii repromiserunt ?super #?omnia#. Testes Dicbier et Loze datum in 

profesto D[ijonisii]. 

 

BP 1179 p 001r 02 za 08-10-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus en Theodericus 20 

Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis over 6 jaar (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dictis Gerardo et Theoderico XX Gelre gulden 

vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra sex annos ....... 

....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 03 ±za 08-10-1390. 

Henricus van Berze bakker ev Katherina ndvw hr Johannes Huls priester 

verkocht aan ?Nicholaus van Eijndoven? een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, ter plaatse gnd ?die Oude Dieze?, tussen erfgoed van Petrus van Berze 

enerzijds en erfgoed van Godefridus voller anderzijds, welke helft 

voornoemde wijlen hr Johannes vermaakt had aan voornoemde Katherina, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Henricus de Berze #pistor# maritus et tutor legitimus ut dicebat 

Katherine sue uxoris filie naturalis quondam domini Johannis Hul[s] 

#presbitri# hereditarie [1vendidit Nicholao de Eijndoven] hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate ad se spectante domus et a[ree] site in Busco [ad locum dictum 

die Aude Dijese inter] hereditatem Petri de Berze ex uno et hereditatem 

Godefridi fullonis ex alio (dg: s) quam medietatem dictus quondam dominus 

Johannes dicte Katherine sue fi[lie naturali in suo testamento] legaverat 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu #ducis# inde solvendo et sufficientem 

facere. ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 04 ±za 08-10-1390. 

Voornoemde Henricus ontlastte voornoemde Nicholaus en diens vrouw Jutta 

                         
1 Meest waarschijnlijke aanvulling op basis van BP 1179 p 040v 05. 
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ndvw hr Johannes Huls priester van een lijfpacht van 1 mud rogge, die 

voornoemde Jutta aan haar zuster voornoemde Katherina beloofd had. Henricus 

zag af van alle aanspraken op voornoemde Mechtildis en Jacobus. 

 

Dictus Henricus #ut supra# palam quitos proclamavit dictum Nicholaum (dg: 

a vitali pen) et Juttam eius uxorem filiam naturalem quondam domini 

Johannis Huls [presbitri] a vitali pensione unius modii siliginis quam 

dicta Jutta prefate Katherine sue sorori solvere promiserat aut tenebatur 

et ab o[mnibus] aliis impeticionibus quibus mediantibus dictus Henricus 

dictos Mechtildem et Jacobum impetere posset occacione quamcumque ut 

dicebat. Testes ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 05 ±za 08-10-1390. 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten droeg over aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken haar vruchtgebruik in een stenen huis en erf ....... ....... 

....... van Eijndoven, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Eustatius van Hedechusen enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Mijngen anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in domo lapidea et area cum suis attinentiis ....... 

....... ....... de Eijndoven sita in (dgf: parochial) Busco in vico 

selliparorum inter hereditatem (dg: Joh) Eustatii de Hedechusen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de [2Mijngen] ex alio supportav-(dg : erunt)-

#it# Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken #.......# promittens 

#cum tutore# ratam servare (dg: et obligationem ex). Testes Uden et 

Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 001r 06 ±za 09-10-1390. 

Voornoemde Mechtildis droeg haar vruchtgebruik in een hoeve van wijlen 

voornoemde Jacobus gelegen in Oisterwijk ....... ....... met al zijn 

toebehoren, over aan aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken}. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk doorgehaald}. 

Dicta (dg: -s) Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

manso dicti quondam Jacobi sito in parochia [de] Oesterwijc ....... 

....... ....... [cum suis attinentiis singulis et] universis quocumque 

sitis supportavit (dg: [3Johanni] filio quondam [Da]nijelis de 

[Vladeracken]) promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 07 ±za 08-10-1390. 

Voornoemde Johannes {onleesbaar gemaakt}. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk doorgehaald}. 

Dictus Johannes ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ratam servare ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 08 ±za 08-10-1390. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde hoeve over {onleesbaar gemaakt}. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk doorgehaald}. 

(dg: Dictus) Johannes (dg: dictum mansum cum suis [attiinentiis] ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 001r 09 ±za 08-10-1390. 

Voornoemde ....... en zijn vrouw Cristina dvw ....... verkochten voornoemde 

                         
2 Aanvulling op basis van BP 1182 p 535r 07. 
3 Aanvulling op basis van BP 1179 p 001r 05. 
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hoeve met zijn toebehoren aan Arnoldus? {onleesbaar gemaakt}. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk doorgehaald}. 

Dictus ....... [maritus legitimus Cris]tine sue uxoris filie quondam 

....... et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore dictum mansum cum 

suis attinentiis vendidit Ar[noldo?] ....... promittens ratam servare. 

 

BP 1179 p 001r 10 ±za 08-10-1390. 

Henricus zvw Henricus Matheus soen gaf uit aan Willelmus Hebben soen zvw 

Johannes gnd Mijn zijn helft in een hofstad, in Den Bosch, aan de straat 

gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Mathijas van Loet enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, strekkend vanaf een gemeen straatje achterwaarts tot 

een erfgoed van Theodericus van Heze; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns4,5 van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. Voornoemde Willelmus mag op de hofstad geen 

molen/oliemolen bouwen. 

Hij mag de helft van de hofstad slechts opgeven met 15 Gelderse gulden 

eens. Hij zal de gebouwen van de hofstad in ....... bouwen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus soen medietatem ad se spectantem 

in quodam domistadio sito in Busco ad vicum dictum Boerde inter 

hereditatem quondam Mathije de Loet ex uno et inter (dg: hereditatem s) 

communem plateam ibidem tendente a communi (dg: ..) viculo retrorsum ad 

hereditatem Theoderici de [6Heze] ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo Hebben soen filio quondam Johannis dicti Mijn (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu IIIIor librarum monete 

dando sibi ab eodem hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

dicta medietate promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia #tali condicione quod dictus 

Willelmus numquam edificabit nec s[ituab]it supra dictum domistadium 

molendinum et quod omnia edificia supra dictum domistadium .......# quod 

ipse dictam medietatem non resignabit nec dimittet pro solucione dicti 

census nisi cum (dg: XX) XV (dg: Hol) Gelre gulden semel dicto Henrico 

[dandis] tali condicione quod ipse non edificabit supra dictum 

domistadium olijmolen et quod ipse edificabit edificia dicti (dg: edifi) 

domistadii (dg: cum) in ....... Testes Dicbier et Steenwech ....... 

....... ........ 

 

BP 1179 p 001r 11 ±za 08-10-1390. 

Adam van Mierd gaf op dezelfde wijze7,8 de andere helft van de hofstad aan 

                         
4 Zie → SAsH RA VB 1799 f 151v 07 ma 26-04-1400, Henric soen wilner Henric Matheeus soens was 
gericht … aen die helft welc tot den selven Henric te behoren plach in een hostat gelegen in 

tsHertogenbosch ter stat geheijten Boerde tegen die woninge over Adaems van Mierde op enen 

hoirnic van enen straetken aldair tusschen den erve wilner Mathijs van Loet op deen side ende 

tusschen die gemeijn straet aen dander side streckende van den voirg straetken achterwaert tot 

erffenissen Dircs van Heze overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen heet. 
5 Zie → SAsH RA VB 1799 f 167r 04 ma 10-01-1401, her Adam van Mierde was gericht … aen een 
helft die den voirs heren Adam toe blach te behoren in een hostat gelegen in tsHertogenbossche 

ter stat geheijten Boerde tege die woeninge ouver des voirs heren Adams supra enen hoernic 

eens streetkens streckende aldair tusschen den erve wilner Mathijs van Loet ende tusschen die 

gemeijn straet streckende van den voers straten afterwart tot den erve Dircs van Hese overmids 

ghebrec van erfcijns die hij dair aen heeft. 
6 Aanvulling op basis van VB 1799 f 151v 09. 
7 Zie → SAsH RA VB 1799 f 167r 04 ma 10-01-1401, her Adam van Mierde was gericht … aen een 
helft die den voirs heren Adam toe blach te behoren in een hostat gelegen in tsHertogenbossche 

ter stat geheijten Boerde tege die woeninge ouver des voirs heren Adams supra enen hoernic 

eens streetkens streckende aldair tusschen den erve wilner Mathijs van Loet ende tusschen die 

gemeijn straet streckende van den voers straten afterwart tot den erve Dircs van Hese overmids 

ghebrec van erfcijns die hij dair aen heeft. 
8 SAsH RA Zie ← VB 1799 f 151v 07 ma 26-04-1400, Henric soen wilner Henric Matheeus soens was 
gericht … aen die helft welc tot den selven Henric te behoren plach in een hostat gelegen in 

tsHertogenbosch ter stat geheijten Boerde tegen die woninge over Adaems van Mierde op enen 

hoirnic van enen straetken aldair tusschen den erve wilner Mathijs van Loet op deen side ende 
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voornoemde Willelmus uit. 

 

Adam de Mierd reliquam medietatem dicti domistadii dedit ad hereditarium 

censum dicto Willelmo eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 001r 12 ma 10-10-1390. 

Matheus zvw Johannes van den Loeken verkocht aan Johannes Pijecs soen, tbv 

Bela dv voornoemde Johannes Pijecs soen, een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

land gnd Reijners Akker, in Nuenen, ter plaatse gnd Voert, tussen Henricus 

Stierken enerzijds en Henricus Loekeman anderzijds, (2) een beemd gnd Meus 

Beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd Voert, tussen Gerardus Tempeleer 

enerzijds en kvw Walterus van Bakelaer anderzijds, de beemd reeds belast 

met de grondcijns. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Piecs soen 

 

Solvit. Debent II solidos. 

Matheus quondam Johannis van den Loeken (dg: de Nue) hereditarie vendidit 

Johanni Pijecs soen ad opus Bele filie (dg: ..) eiusdem (dg: Jo.....) 

#?Johannis# Piecs soen hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in Nuenen 

tradendam ex pecia terre (dg: sit) dicta (dg: d) Reijners (dg: s) Acker 

sita in parochia de Nuenen (dg: inter) in loco dicto Voert inter 

hereditatem (dg: quondam) Henrici Stierken ex uno et inter hereditatem 

Henrici Loekeman ex alio atque ex (dg: pra) quodam prato dicto Meus Beemt 

sito in parochia et loco predictis inter hereditatem Gerardi Tempeleer ex 

uno et hereditatem liberorum quondam Walteri de Bakelaer ex alio 

promittens super omnia (dg: wa habita et habenda) warandiam et 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi ex dicto prato 

solvendo et sufficientem facere. Testes Dicbier et Loze datum in crastino 

Dijonisii. Tradetur littera dicto Johanni Piecs soen. 

 

BP 1179 p 001r 13 ma 10-10-1390. 

Johannes gnd Pijecs soen beloofde aan Matheus zvw Johannes van den Loeken 

en zijn vrouw Elizabeth dvw Petrus van den Reijken een lijfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

(dg: Solvit. Debent II solidos). Solvit. 

Johannes dictus Pijecs soen (dg: so) promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Matheo filio quondam Johannis van den Loeken et 

Elizabet[h] eius uxori filie quondam Petri van den Reijken annuam et 

vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Nuenen anno 

quolibet ad vitam dictorum Mathei et Elizabeth et non ultra 

purificationis et in Nuenen tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ipsi ambo 

mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 001r 14 ma 10-10-1390. 

Willelmus zvw Cristianus van Helmont droeg over aan Johannes van Breda van 

Waelwijc ¼ deel van een b-erfcijns van 40 schellingen zwarten, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit 3 gerden van Jacobus szv Boudewinus 

van Waelwijc, gelegen in Waalwijk, welk ¼ deel wijlen voornoemde Cristianus 

verworven had van Henricus zvw Enghelebrtus gnd Mersman van Waelwijc, en 

dat nu aan voornoemde Willelmus behoort. 

 

Willelmus filius (dg: Willelmi quondam Willelmi) quondam Cristiani de 

Helmont quartam partem annui et hereditarii census quadraginta solidorum 

nigrorum solvendum hereditarie omnium sanctorum ex tribus virgatis terre 

dictis gherden Jacobi generi Boudewini de Waelwijc sitis in parochia de 

                         
tusschen die gemeijn straet aen dander side streckende van den voirg straetken achterwaert tot 

erffenissen Dircs van Heze overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen heet. 
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Waelwijc quam quartam partem dictus quondam Cristianus erga Henricum 

filium quondam Enghelberti dicti Mersman de Waelwijc acquisiverat prout 

in litteris et quam quartam partem dictus (dg: ven) Willelmus nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Johanni de Breda de Waelwijc cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti quondam Cristiani et quorumcumque (dg: liberorum et) heredum 

eiusdem quondam Cristiani deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 A 04 p.2. 

 in crastino Dijonisii: maandag 10-10-1390. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1390. 

 

BP 1179 p 002v 01 ma 10-10-1390. 

....... van de Doorn droeg over aan Henricus van Erpe, tbv hem en zijn 

broer Johannes Leonii van Erpe, alle goederen van Leonius van Erpe en zijn 

broer Walterus van Erpe, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van 

Erpe, belast met voorwaarden en uitgezonderd de goederen die in de brief 

zijn uitgezonderd. 

 

....... [de] Spina omnia et singula bona Leonii de Erpe et Walteri de 

Erpe sui fratris vendita sibi a Johanne de Erpe (dg: prout in litteris) 

per judicem [mediante sententia] scabinorum in Busco prout in litteris 

supportavit Henrico de Erpe (dg: et Johanni Leon) ad opus sui et ad opus 

Johannis Leonii de Erpe sui fratris cum litteris [et jure] promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes Loze et 

Gemert datum in crastino Dijonisii) exceptis condicionibus et bonis in 

dictis litteris exceptis ....... ....... Testes Loze et Gemert datum in 

crastino Dijonisii. 

 

BP 1179 p 002v 02 ma 10-10-1390. 

....... ?zvw Lambertus gnd Naets soen verkocht aan mr Wolphardus van 

Ghiessen een n-erfcijns van 2 oude schilden, geld van de keizer of van 
?Frankijk of de waarde, met Pasen te betalen, gaande uit een hoeve, in 

Woensel, ter plaatse gnd Strathem bij Eijndoven, tussen Gerardus van Ekart 

enerzijds en Petrus zvw Willelmus Nellen Man anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

....... ....... quondam Lamberti dicti Naets soen hereditarie vendidit 

magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium censum duorum (dg: aude) aude 

scilde [monete imperato]ris #seu Francie# seu valorem solvendum 

hereditarie pasce ex quo manso dicti (dg: manso vendi) venditoris sito 

(dg: in Straten) in parochia de Woenssel [in loco] dicto Strathem prope 

Eijndoven inter hereditatem Gerardi de [E]kart ex uno et inter 

hereditatem Petri filii quondam Willelmi Nellen Man atque ex ....... (dg: 

.......) et attinentiis ad dictum mansum spectantibus quocumque locorum 

sitis ut dicebat promittens super habita et habenda (dg: et l) warandiam 

et aliam obligationem deponere [excepto censu] domini fundi exinde fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 002v 03 ±ma 10-10-1390. 

....... van den Ham zvw Nijcholaus van den Ham verkocht aan Elizabeth dvw 

Henricus die Custer van Oesterwijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande (1) uit een hoeve 

van verkoper in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (2) 4 bunder beemd in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Egidius van Goerle enerzijds 

en wijlen Metta Palarts anderzijds, welke onderpanden aan verkoper en zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Matheus gnd der Alardinne gekomen zijn na overlijden 

van de ouders van voornoemde Heijlwigis, reeds belast met de grondcijns, 

gaande uit voornoemde goederen, en een b-erfpacht van 2 mud rogge gaande 

uit een helft van de hoeve. 
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....... [van] den Ham #filius quondam Nijcholai van den Ham# hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Henrici die Custer de Oesterwijc 

hereditariam paccionem (dg: unius m) unius modii siliginis mensure de !de 

Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex manso dicti 

venditoris sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto (dg: Le) Berkel 

et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis atque 

ex quatuor bonariis prati dictis in dicta parochia in loco dicto Udenhout 

inter hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter hereditatem quondam 

Mette Palarts ex alio (dg: pro) et qui mansus cum suis attinentiis et 

quatuor bonaria prati dicto venditori et Heijlwigi sue uxori filie 

quondam Mathei dicti der (dg: Ala) Alardinne de morte quondam parentum 

dicte Heijlwigis successione #sunt# advolutus ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ex) censu domini fundi 

ex (dg: dicto) premissis et hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis ex (dg: una me) una medietate dicti mansi cum suis attinentiis 

solvenda et sufficientem facere. Testes Uden? et Loze datum ....... 

....... Dijonisii. 

 

BP 1179 p 002v 04 do 13-10-1390. 

....... van Casteren zvw Petrus van Casteren szv Joseph van Casteren 

verkocht aan Johannes Drinchellinc vleeshouwer zvw Arnoldus Drinchellinc 

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

leveren, gaande uit een akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, ter 

plaatse gnd die Buntakker, tussen voornoemde Joseph van Casteren enerzijds 

en erfgoed van het altaar van Sint-Andreas in de kerk van Sint-Oedenrode 

anderzijds, reeds belast met ½ oude groot aan de heer van Boxtel. 

 

....... de Casteren filius quondam Petri de Casteren gener Joseph de 

Casteren hereditarie vendidit Johanni Drinchellinc carnifici filio 

quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# Drinchellinc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pe) quodam agro terre (dg: . 

die .) sito in parochia de Bucstel [in] loco dicto Casteren in loco dicto 

die Buntacker inter hereditatem dicti Joseph de Casteren ex !alio et 

inter hereditatem spectantem ad altare sancti Andree situm in (dg: p) 

ecclesia de Rode sancte Ode ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo 

domino de Bucstel #prius# exinde [solvendo] et sufficientem facere. 

Testes Loze et Steenwech datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 002v 05 do 13-10-1390. 

(dg: W..kinus zoon). 

 

(dg: W..kinus filius). 

 

BP 1179 p 002v 06 do 13-10-1390. 

Wautgherus gnd Weltken zvw Johannes gnd Daems soen van Berchen verkocht aan 

Elizabeth ev Henricus gnd Weijer van Haren een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus te betalen, gaande uit een stuk land, 4 

lopen rogge groot, in Berghem, ter plaatse gnd de Vorstenakker, tussen 

Johannes Bouman enerzijds en Johannes Quattel anderzijds. 

 

Wautgherus dictus Weltken filius quondam Johannis dicti Daems soen de 

Berchen hereditarie vendidit Elizabeth uxori Henrici dicti Weijer de 

Haren hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie in 

festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum ex pecia terre quatuor 

lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de Berchen in loco 

dicto den Vorstenacker inter hereditatem Johannis Bouman ex uno et inter 

hereditatem Johannis Quattel ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 002v 07 do 13-10-1390. 

Petrus gnd Jacobs soen verkocht aan Elizabeth ev Henricus Weijer van Haren 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus te 

betalen, gaande uit 4 hont land, in Berghem, ter plaatse gnd op de Geer, 

tussen Elizabeth Steenwech enerzijds en Truda van den Camp anderzijds. 

 

Petrus (dg: filius quondam) #dictus# Jacobs (dg: dicti Gerijts soen) soen 

hereditarie vendidit Elizabeth uxori Henrici Weijer de Haren hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie in festo beatorum 

Philippi et Jacobi apostolorum (dg: si) ex quatuor hont terre sitis in 

parochia de Berghen in loco dicto op den Gheer (dg: .) inter hereditatem 

Elizabeth Steenwech ex uno et inter hereditatem Trude van den Camp ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 002v 08 do 13-10-1390. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1179 p 002v 09 do 13-10-1390. 

Henricus die Ridder ev Hadewigis dvw Johannes Witloc gaf uit aan Arnoldus 

Engbrechts soen (1) een stuk land, in Helvoirt, tussen Ghibo Hannen soen 

enerzijds en Arnoldus Engbrechts soen anderzijds, (2) een stuk land, in 

Helvoirt, tussen kv Leijta van Wargartshusen enerzijds en Johannes Appel 

anderzijds, (3) een stuk land en een aangelegen stukje eusel, in Helvoirt, 

tussen Johannes gnd Gielijs enerzijds en kvw Henricus Brabant anderzijds. 

(4) een stuk land, in Helvoirt, tussen Henricus gnd des Persoens soen 

enerzijds en Arnoldus Engbrechts soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor cijnzen aan het klooster van Sint-Gertrudis in Leuven, en thans voor 

een n-erfpacht van 22 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), slechts op te 

geven met 44 lopen rogge, Bossche maat, eens. 

 

Henricus die Ridder maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie 

quondam Johannis (dg: Wille) Witloc peciam terre sitam in parochia de 

Helvoert inter hereditatem Ghibonis Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Engbrechts soen ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem liberorum Leijte de Wargartshusen ex uno 

et inter hereditatem Johannis Appel ex alio item peciam terre (dg: sitam 

in) et particulam hereditatis dicte eeusel sibi adiacentem sitas in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis dicti Gielijs ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Brabant ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Henrici dicti des Persoens soen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Engbrechts soen ex alio prout ibidem 

sunt site dedit ad hereditariam paccionem !paccionem dicto Arnoldo 

Engbrechts soen ab eodem hereditarie possidendas pro censibus conventui 

sancte Gertrudis Lovaniensis exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: duo) viginti duorum lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum XLIIII lopinis siliginis dicte mensure semel dandis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 002v 10 do 13-10-1390. 

Walterus zvw Hubertus van den Eijnde verkocht aan zijn broer Willelmus een 

n-erfcijns van 8 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) de helft in een huis en tuin, in Rixtel, tussen Johannes van 

Houthem enerzijds en Johannes Sporre anderzijds, (2) een akker, gnd die 

Scutcule, in Aarle, tussen hr Theodericus Rover enerzijds en voornoemde 

koper anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in Aarle, tussen Johannes van 

Bruheze enerzijds en hr Theodericus Rover anderzijds, (4) 1 lopen 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

9 

roggeland, in Aarle, tussen Arnoldus van der Heggen enerzijds en Ghisbertus 

van Rucvenne anderzijds, (5) ½ mudzaad roggeland, in Aarle, ter plaatse gnd 

op Valkendijk, in verschillende stukjes land, welke ½ mudzaad eertijds was 

van hr Henricus Nennekens soen priester, reeds belast met grondcijnzen en 

een b-erfpacht van 12½ lopen rogge, maat van Helvoirt. 

 

Walterus filius quondam Huberti van den Eijnde hereditarie vendidit 

Willelmo suo fratri hereditarium censum octo aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie Martini e (dg: domo) medietate ad se spectante in 

domo et orto sitis in parochia de Rijxstel inter hereditatem Johannis de 

Houthem ex uno et inter Johannis Sporre ex alio #et# ex (dg: .) agro 

terre dicto die Scutcule sito (dg: in dicta) in parochia de Arle inter 

hereditatem domini Theoderici Rover ex uno et #inter# hereditatem dicti 

emptoris ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee (dg: ter) sitis 

in dicta parochia de Arle inter hereditatem Johannis de Bruheze ex uno et 

inter hereditatem (dg: Johannis de Bruheze) domini Theoderici Rover ex 

alio item (dg: ?de) ex una lopinata terre siliginee sita in parochia de 

Arle inter hereditatem Arnoldi van der Heggen ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti de Rucvenne ex alio item ex una dimidiata modiata terre 

siliginee sita in dicta parochia de Arle in loco dicto (dg: dc) op 

Valkendijc #in diversis particulis terre ibidem# et que dimidia modiata 

terre fuerat dudum (dg: Jo) domini Henrici Nennekens soen presbitri 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditaria paccione (dg: XIII lopin) XII et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de Helvoert exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 002v 11 do 13-10-1390. 

Robbertus uter Hautart verkocht aan Johannes nzv Mechtildis van der Stegen, 

tbv hem en Arnoldus, Jacobus, Arnoldus en Katherina, nkv voornoemde 

Mechtildis van der Stegen, ½ morgen land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Hautart, tussen voornoemde Mechtildis van der Stegen enerzijds en Johannes 

die Becker anderzijds, met een eind strekkend aan Petrus van der Hautart, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 schelling geld. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes of Mechtildis. 

 

Robbertus uter Hautart dimidium iuger terre situm in parochia de Scijnle 
!inter loco dicto Hautart inter hereditatem Mechtildis van der Stegen ex 

uno et inter Johannis die Becker ex alio (dg: tendens) tendens cum uno 

fine ad hereditatem Petri van der Hautart ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio naturali (dg: Mette dicte) #dicte Mechtildis# van der 

Stegen (dg: promittens warandiam) ad opus sui et ad opus Arnoldi Jacobi 

et Arnoldi (dg: junioris) et Katherine puerorum naturalium dicte (dg: 

Mette) #Mechtildis# van der Stegen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinque 

solidorum monete exinde solvendis. [Testes] datum supra. Tradetur littera 

dicto Johanni vel Mechtildi. 

 

1179 mf1 A 05 p.3. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1390. 

 

BP 1179 p 003r 01 do 13-10-1390. 

Johannes zvw Rugherus van Ghemert verkocht waarschijnlijk aan ....... 

....... 1 bunder land, in Veghel, tussen ....... ....... enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met het huis dat erop staat, en met het bijbehorend 

recht in de gemeint van Veghel. De brief overhandigen aan Henricus van 

Merlaer de oudere zv Henricus van Merlaer. 

 

Johannes filius quondam Rugheri de Ghemert (dg: .....) unum bonarium 

terre situm in parochia de [Vec]hel inter ....... ....... ....... ....... 

[ex uno et inter] communitatem ex alio #cum domo in dicto bonario 
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consistente# simul cum jure (dg: spectante) ad dictum bonarium terre (dg: 

sp in) spectante in communitate de Vechel (dg: et cum) ....... ....... 

....... ....... promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Loze et Steenwech datum quinta post Dijonisii. Traditur Henrico de 

Merlaer [9seniori filio Henrici] de Merlaer. 

 

BP 1179 p 003r 02 do 13-10-1390. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Henricus van Merlaer verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Henricus de [Merl]aer (dg: junior) senior filius Henrici de Merlaer 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 03 do 13-10-1390. 

(dg: Petrus). 

 

BP 1179 p 003r 04 do 13-10-1390. 

Godefridus Peters soen van den Woerd, zijn zoon Petrus, Petrus Tielen soen, 

zijn broer Geerlacus Tielen en Johannes ....... wonend in Empel beloofden 

aan Gerardus van Berkel 31 Hollandse gulden of de waarde met Pasen (zo 26-

03-1391) en 24 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Godefridus Peters soen van den Woerd (dg: Johannes) Petrus eius filius 

Petrus Tielen soen Geerlacus Tielen eius frater et Johannes ....... 

commorans in Empel promiserunt Gerardo de Berkel XXXI Hollant gulden seu 

valorem ad pasca et XXIIII Hollant gulden seu v[alorem a] nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 05 do 13-10-1390. 

Johannes die Hoessche szvw Gerardus gnd Scunden van Mulsel en zijn broer 

Henricus die Hoessche verkochten aan Johannes van Hal rademaker een 

b-erfcijns van 10 schelling, een oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penning gerekend of de waarde, uit 3 pond erfcijns10 

voornoemd geld, welke 3 pond wijlen voornoemde Gerardus Scunden, Everardus 

gnd Vos en Arnoldus gnd Vos met Kerstmis beurden, gaande uit een huis en 

erf van wijlen Jutta ......., in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tegenover 

het woonhuis van Thomas gnd Selemaker. 

 

Johannes die Hoessche gener quondam Gerardi dicti Scunden de Mulsel #et# 

Henricus die (dg: Hoe) Hoessche eius frater hereditarium censum X 

solidorum g[rosso Turonensi] denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis computato vel valorem de (?dg: .) tribus libris dicte 

monete hereditarii census quas tres libras dictus quondam Gerardus 

Scunden (?dg: ...) Everardus dictus Vos et Arnoldus dictus Vos solvendas 

habebant hereditarie nativitatis Domini ex domo et area quondam Jutte 

....... sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis in opposito domus 

mansionis Thome dicti Selemaker prout in litteris vendiderunt Johanni de 

Hal rotifici warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 06 do 13-10-1390. 

Johannes van der Baerscot ev Batha dvw Gerardus Scunden van Mulsel verkocht 

aan Johannes van Hal rademaker een n-erfcijns van 10 schelling oude pecunia 

                         
9 Aanvulling op basis van BP 1179 p 003r 02. 
10 Zie → BP 1179 p 003r 06 do 13-10-1390, verkoop van een erfcijns van 10 

schelling uit deze cijns. 
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uit voornoemde11,12 3 pond. 

 

Johannes van der Baerscot maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris 

filie quondam Gerardi Scunden de Mulsel hereditarium censum X solidorum 

antique pecunie de dictis tribus libris ut (dg: di) prius vendidit 

Johanni de Hal rotifici (dg: pro...) supportavit cum litteris et jure 

(dg: promittes) occacione promittens ratam servare et obligationem ex 

parte [sui] deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 07 do 13-10-1390. 

Jacobus van den Wiel gaf uit aan Johannes Scoerman een stuk land, in Vught 

Sint-Lambertus, tussen Petrus Ludincs enerzijds en een zekere gnd Groet 

Leeuwe anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voot het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). De 

brief overhandigen aan Jacobus van den Wael. 

 

Jacobus van den Wiel peciam terre sitam in parochia Vucht sancti Lamberti 

inter hereditatem Petri Ludincs ex uno et inter hereditatem cuiusdam 

dicti Groet Leeuwe ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam 

(dg: de) prout ibidem sita est dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

Scoerman ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

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

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. Traditur Jacobo van den Wael. 

 

BP 1179 p 003r 08 do 13-10-1390. 

Willelmus van Zonne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Zonne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 09 do 13-10-1390. 

Gerardus zvw Henricus Becker zvw Henricus Becker verkocht aan Albertus den 

Moelner bv ?Laurentius Moelner van Os 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd 

die Hoelbeemden, tussen voornoemde Albertus die Moelner enerzijds en 

Gerardus Rijchmoeden soen anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Henrici Becker filii quondam Henrici Becker duo 

hont terre sita in parochia de Os in loco dicto die Hoelbeemde inter 

hereditatem (dg: La) Alberti die Moelner #(dg: filio! dicti) fratri! 
?Laurencii Moelner# de Os ex !alio et inter hereditatem Gerardi 

Rijchmoeden soen ex alio vendidit dicto Alberto den Moelner promittens 

warandiam et obligationem deponere deponere exceptis (dg: age) 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 10 do 13-10-1390. 

Willelmus zvw Jacobus gnd Willems soen ev Ermgardis dv Hugo Swartoge 

verkocht aan Arnoldus Hoernken een erfgoed, gnd een schare, die was van 

voornoemde Hugho en nu aan voornoemde Willelmus behoort, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Pulsbroek. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi dicti Willems soen (dg: hereditatem 

dictam een schare sitam) maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris 

filie (dg: q) Hugonis Swartoge (dg: sit) #quandam# hereditatem dictam een 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 003r 05 do 13-10-1390, verkoop van een erfcijns van ?10 

schelling uit deze cijns. 
12 Zie → BP 1179 p 357r 01 do 14-03-1392, overdracht van een erfcijns van 10 

schelling uit deze cijns. 
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schare (dg: sitam dicti) que fuerat dicti (dg: He) Hughonis #nunc ad 

dictum Willelmum spectantem# sitam in jurisdictione de Merewijc in loco 

dicto Puls-(dg: bue)-broec vendidit Arnoldo Hoernken promittens warandiam 

et obligationem deponere (dg: de). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 11 do 13-10-1390. 

Johannes die Bijtter droeg over aan Johannes zvw Lambertus van den 

Pettelaer het deel, dat aan hem en zijn zusters Truda en Margareta behoort, 

in een hofstad in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde, tussen erfgoed van 

Adam van Mierde enerzijds en erfgoed van Johannes van Rode anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stadsmuur. Henricus 

van den Put deed afstand. 

 

Johannes die Bijtter totam partem et omne jus sibi et Trude et Margarete 

suis sororibus competentes in quodam domistadio sito in Busco ad locum 

dictum Boe[r]de inter hereditatem Ade de Mierde ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Rode ex alio tendente a communi platea retrorsum 

[ad] murum oppidi de Busco ut dicebat supportavit Johanni filio quondam 

Lamberti van den Pettelaer promittens (dg: ratam servare et obligationem) 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui et dictarum suarum 

sororum deponere. Quo facto Henricus van den Put super premissis (dg: et 

jure ad) parte et (dg: omne) jure #et super !super jure sibi et dicto 

....... ....... .......# ad opus dicti Johannis [filii] #quondam 

Lamberti# (dg: quo facto) renunciavit promittens ratam servare. Testes 

Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 12 do 13-10-1390. 

Heijlwigis dv Gerardus van Mulsel droeg haar deel in voornoemde hofstad 

over aan voornoemde Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer. 

 

Heijlwigis filia Gerardi de Mulsel cum tutore ?totam partem et omne jus 

sibi in dicto domistadio competentes supportavit dicto Johanni filio 

quondam Lamberti van den Pettelaer promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 13 do 13-10-1390. 

Batha dvw Gerardus van Mulsel deed tbv voornoemde Johannes zvw Lambertus 

van den Pettelaer afstand van voornoemde hofstad, behoudens een n-erfcijns 

van 4 schelling 5 penning geld, aan haar door voornoemde Johannes beloofd. 

 

Batha filia quondam (dg: Willelmi) #Gerardi# de Mulsel cum tutore super 

dicto domistadio et jure ad opus dicti Johannis filii quondam Lamberti 

van den Pettelaer renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo sibi hereditario censu quatuor 

solidorum et quinque denariorum monete promisso sibi a dicto Johanne de 

dicto domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 14 do 13-10-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Lambertus beloofde aan voornoemde Batha een 

n-erfcijns van 4 schelling 5 geld penning, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit voornoemde hofstad. 

 

Dictus Johannes filius quondam Lamberti promisit se daturum et soluturum 

dicte Bathe hereditarium censum quatuor solidorum et quinque denariorum 

monete hereditarie nativitatis Johannis ex dicto domistadio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 003r 15 do 13-10-1390. 

Johannes zvw Ghibo gnd Lichtwegge verkocht aan Arnoldus van Os zvw Arnoldus 

van Os (1) 1 bunder land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen 

Laurencius van Hamsvoert enerzijds en kvw Johannes van Meijelsvoert 
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anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Broec Loect, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, tussen kinderen gnd Hondert Ponts Kijnderen enerzijds en Jutta 

van den Hezelaer anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Johannes Nouden enerzijds en Jutta van den Hezelaer 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Lichtwegge (dg: et Baudewinus de 

Steensel tres pecias terre ter sitas) #unum bonarium terre situm# in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde (dg: quarum una inter) inter 

Laurencium van Hamsvoert ex uno et inter hereditatem (dg: Ju) liberorum 

quondam Johannis de Meij[el]svoert ex alio item peciam terre dictam dat 

Broec Loect sitam in parochia et loco predictis inter liberorum dictorum 

Hondert Ponts Kijnkeren! ex uno et inter hereditatem Jutte van den 

Hezelaer ex alio item unam sextariatam terre siliginee sitam in dicto 

loco Lijemde vocato inter hereditatem Johannis Nouden ex uno et inter 

Jutte van den Hezelaer ex alio (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo van 

(dg: den) Os filio quondam Arnoldi de Os promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi. #Testes datum supra#. 

(dg: exinde solvendo. Quo facto Baudewinus de Steensel suum usufructum 

sibi). 

 

BP 1179 p 003r 16 do 13-10-1390. 

Johannes Nouden vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes Nouden prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 17 do 13-10-1390. 

Baudewinus van Steensel droeg zijn vruchtgebruik in voornoemde goederen 

over aan Johannes Nouden. 

 

Baudewinus de Steensel suum usufructum sibi competentem in premissis 

supportavit Johanni Nouden promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 003r 18 ±do 13-10-1390. 

Voornoemde Johannes Nouden beloofde aan voornoemde Baudewinus 

waarschijnlijk een lijfrente van 5½ Hollandse gulden of de waarde ....... 

....... ........ 

 

Dictus Johannes Nouden promisit se daturum et soluturum dicto Baudewino 

[?vitalem pensionem?] quinque et dimidium Hollant gulden seu [valorem ad 

vitam dicti Baudewini] et non ultra ....... ....... ....... ....... 

........ 

 

1179 mf1 A 06 p.4. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1390. 

 

BP 1179 p 004v 01 do 13-10-1390. 
?Elizabeth wv Andreas gnd Molle droeg over aan Henricus Weijer 13 Gelderse 

gulden, aan wijlen voornoemde Andreas beloofd13 door Martinus zv Godefridus 

Claes soen van Os. 

 

[?Elizab]eth relicta quondam Andree dicti Molle tredecim Gelre gulden 

promissos dicto quondam Andree a Martino filio Godefridi Claes [soen de] 

Os [prout] in litteris supportavit Henrico Weijer cum litteris et jure. 

Testes Uden et Loze datum quinta post Dijonisii. 

 

                         
13 Zie ← BP 1178 f 138r 04 do 27-01-1390, belofte van Marcelius zv 

Godefridus !Elijaes soen van Os op 01-10-1390 13 Gelre gulden te betalen. 
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BP 1179 p 004v 02 do 13-10-1390. 

....... van den Hezeacker en Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os beloofden 

aan hr Johannes van Mierd priester 14 gulden, 30 ....... voor 1 gulden 

gerekend, en 7 plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

....... van den Hezeacker et Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi de Os 

promiserunt domino Johanni de Mierd presbitro XIIII gulden scilicet XXX 

....... pro quolibet gulden et septem placken ad nativitatis (dg: J) 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 03 do 13-10-1390. 

......a wv Walterus van Nuenrebeke droeg al haar goederen over aan Johannes 

van den Hezeacker en Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os. 

 

......a relicta quondam Walteri de Nuenrebeke cum tutore omnia et singula 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

consistentia sive sita supportavit Johanni van den Hezeacker et Arnoldo 

de Os filio quondam Arnoldi de Os promittens cum tutore warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 04 do 13-10-1390. 

Godefridus die Hoessche van Gestel beloofde aan Theodericus van der Spanct 

10 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Godefridus die Hoessche de Gestel promisit Theoderico van der Spanct X 

Hollants gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 05 do 13-10-1390. 

Johannes zvw Petrus van den Wijngart verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

Cnoden soen van Vucht een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, beiderzijds tussen 

Katherina Ernts en haar kinderen, reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud 

rogge. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Wijngart hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel Cnoden soen #de Vucht# hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in 

parochia de Helvoert ad locum dictum Dijstelberch inter hereditatem 

Katherine Ernts et eius liberorum ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 06 do 13-10-1390. 

Godefridus Sceijvel verhuurde aan Godefridus van Ewijc en Marcelius gnd 

Zeel zvw Godefridus gnd Elijaes soen (1) 4 morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in het Broek, (2) 2 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in de Noddenheuvel, (3) een stukje land, gnd de Heuvel, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd den Heuvel, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1390), per jaar voor 22 Hollandse gulden of de waarde, 

met Sint-Petrus-Stoel te betalen, belast met waterlaten en sloten. 

 

Godefridus Sceijvel quatuor iugera terre ad se spectantia sita in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto int Broec et duo iugera terre ad se 

spectantia sita #in dicta parochia# in loco dicto (dg: in) in den 

Noddenhoevel atque (dg: pecia) particulam terre dictam den Hoevel sitam 

in dicta parochia in loco dicto den Hoevel (dg : ..) prout ibidem sita 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

15 

sunt (dg: et ad se) locavit (dg: G M) Godefrido de Ewijc et Marcelio 

dicto Zeel filio quondam Godefridi dicti Elijaes soen ab eisdem ad 

spacium quatuor annorum (dg: post festum datam present) post festum 

Martini proxime futurum sine medio sequentium possi[denda anno] quolibet 

dictorum qauturo annorum pro XXII Hollant gulden seu valorem dandis sibi 

ab aliis anno quolibet dictorum quatuor annorum in festo Petri ad 

cathedram et pro primo termino a Petri proxime futuro ultra annum (dg: ex 

premissis) promittens warandiam pro premissis (dg: aliam obligationem 

deponere) et alteri repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi 

aqueductus et fossata ad premissa spectantes cum zicht et zeijssen in 

bona disposicione observabunt dictis quatuor annis durantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 07 do 13-10-1390. 

(dg: W). 

 

BP 1179 p 004v 08 do 13-10-1390. 

Willelmus zvw Walterus Rademaker van Hal verkocht aan Johannes van Hal 

rademaker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/5 deel dat aan hem en zijn vrouw Delija 

dv Henricus van der Teijnden gekomen was na overlijden van Margareta mv 

voornoemde Delija, resp. aan hen zal komen na overlijden van voornoemde 

Henricus van der Teijnden, in alle erfgoederen van voornoemde Henricus van 

der Teijnden, in Haaren, (2) alle erfgoederen van verkoper in Boxtel, ter 

plaatse Hal. Reeds belast met de grondcijns. 

 

Willelmus filius quondam Walteri Rademaker de Hal hereditarie vendidit 

Johanni de Hal rotifici hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quinta parte sibi et Delije sue uxori filie (dg: quondam) 

Henrici van der Teijnden de morte quondam Margarete dicte Delije 

successione advoluta et post mortem dicti Henrici van der Teijnden 

successione advolvenda (dg: in manso dicti suis attinentiis dicti Henrici 

van der Teijnden sito in loco dicto Hal in parochia) in omnibus 

hereditatibus dicti Henrici van der Teijnden sitis in parochia de Haren 

atque ex omnibus [hereditati]bus dicti venditoris sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Hal promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu dominorum fundi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 09 do 13-10-1390. 

Johannes Broc zvw Johannes Broc verkocht aan Johannes van Hal rademaker een 

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

leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Haaren, ter plaatse 

Beilver, tussen Willelmus Vos enerzijds en Bela Vos anderzijds, reeds 

belast met 3 lopen rogge aan de koper. 

 

Johannes (dg: f) Broc filius quondam Johannis Broc hereditarie vendidit 

Johanni de Hal rotifici hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Haren in 

loco dicto Beilver inter hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter 

hereditatem Bele Vos ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus (dg: lopinatis terre) #lopinis 

siliginis# dicto emptori exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 10 do 13-10-1390. 

Johannes zv Nijcholaus van Baerle verklaarde dat Elizabeth dvw Henricus 

Custers alle goederen aan hem heeft gegeven, die zij eerder beloofd had aan 

voornoemde Johannes en diens vrouw Katherina dv voornoemde Elizabeth, bij 
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hun huwelijk. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Nijcholai de Baerle palam recognovit sibi 

per Elizabeth filiam quondam Henrici Custers fore satisfactum ab omnibus 

bonis que ipsa dicto Johanni pridem promiserat cum Katherina uxore filia 

dicte Elizabeth nomine dotis et in subsidium matrimonii usque in diem 

presentem clamans inde quitam salvas! (dg: ho tribus modiis siliginis) 

sibi ad dicta Elizabeth hodierna die supportatis (dg: cum dicta Katherina 

nomine dotis). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 11 do 13-10-1390. 

Elizabeth dvw Henricus gnd des Custers van Oesterwijc droeg over aan 

Johannes zv Nijcholaus van Baerle (dg: haar schoonzoon en aan diens vrouw 

Katherina dv voornoemde Elizabeth) (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Druenen, met Lichtmis in Druenen te leveren, gaande uit een eind van 

een erfgoed met gebouwen, waarin Gerardus Pulslauwer woont, in Druenen, 

tussen Lambertus gnd Aechten soen enerzijds en Theodericus van Utrich 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg van Druenen tot aan de plaats gnd 

ten Hoetsloet toe, welke pacht voornoemde Elizabeth gekocht had van 

voornoemde Gerardus Pulslauwer, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Druenen, met Sint-Andreas-Apostel in Druenen te leveren, gaande uit 3 

gerden land, in Druenen, tussen Albertus Didderics soen enerzijds en 

Theodericus Didderics soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg van 

Druenen richting de heide, welke pacht Enghelberna wv voornoemde Henricus 

Costers gekocht had van Ghiselbertus Arts soens soen, welke pacht aan 

voornoemde Elizabeth toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van 

voornoemde Engelberna. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti des Custes! de Oesterwijc cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure #de (dg: 

Busco) Druenen# (dg: de) solvendam purificationis #et in Druenen 

tradendam# ex fine hereditatis cum (dg: suis) edificiis supra hanc 

consistentibus in quibus Gerardus Pulslauwer moratur site in Druenen 

inter hereditatem Lamberti dicti Aechten soen ex uno et inter 

hereditatem !hereditatem Theoderici de Utrich ex alio tendentis a communi 

platea de Druenen usque ad locum dictum ten Hoetsloet toe quam paccionem 

dicta Elizabeth erga dictum Gerardum Pulslauwer emendo acquisiverat ut 

dicebat atque hereditariam paccionem unius modii siliginis !de (dg: Busco 

solvendam) Druenen solvendam Andree apostoli et in Druenen tradendam ex 

tribus virgatis dictis gherden terre sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Alberti Didderics soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Didderics soen ex alio tendentibus a communi platea de Druenen versus 

mericam quam paccionem (dg: .) Enghelberna relicta dicti quondam Henrici 

Costers erga Ghiselbertum Arts soens soen emendo acquisiverat et quam 

#paccionem iamdictam sibi de morte dicte quondam Enghelberne in sede sue 

(dg: viddu) viduitatis advolutam esse et# nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Johanni filio Nijcholai de Baerle (dg: suo genero cum 

Katherina eius [uxore filia] dicte Elizabeth) promittens #cum# tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

heredum et coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 12 do 13-10-1390. 

Voornoemde Johannes zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan voornoemde 

Elizabeth, tbv andere erfg van voornoemde Elizabeth, bij de deling van de 

goederen, die voornoemde Elizabeth zal nalaten, in te brengen 3 mud rogge, 

Bossche maat, erfpacht, of dat elk van de kv voornoemde Elizabeth van 

tevoren 3 mud rogge erfpacht zal krijgen. 

 

[Dictus Johannes] filius Nijcholai de (dg: B) Baerle promisit (dg: dicte) 

super omnia dicte Elizabeth ad opus aliorum heredum dicte Elizabeth quod 

si ipse vel dicta Katherina eius uxor seu sui heredes ad divisionem 
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faciendam de bonis (dg: de) que dicta Elizabeth in sua morte post se 

relinquet venire voluerit et ea condividere quod extunc dictus Johannes 

seu Katherina vel eius heredes ad huiusmodi divisionem importabunt tres 

modios de Busco #hereditarie paccionis# seu quod quilibet liberorum dicte 

Elizabeth (dg: ... ..) in dicta divisione prelevabit tres modios 

siliginis (dg: dicte) hereditarie paccionis de bonis dicte Elizabeth ?etc 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 004v 13 do 13-10-1390. 

Henricus Boef van Oesterwijc beloofde aan Gertrudis ev Johannes van Gheffen 

65 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Henricus Boef de Oesterwijc promisit Gertrudi uxori Johannis de Gheffen 

LXV Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf1 A 07 p.5. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1390. 

 

BP 1179 p 005r 01 do 13-10-1390. 

Gerardus Truden soen van Enghelen verkocht aan zijn ....... Godescalcus (1) 

¼ deel in een erfgoed, gnd die ?dWeermargen, in de dingbank van ......., 

voor Engelen, tussen Elizabeth des Voren enerzijds en erfgoederen gnd die 

aanweinden anderzijds, (2) ¼ deel in een erfgoed, gnd de Korte Morgen, in 

voornoemde dingbank, voor Engelen, ter plaatse gnd opten Gherman?, tussen 

Aleijdis Grieten dochter van Enghelen enerzijds en Ghibo gnd Comans soen 

van Enghelen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 5 schelling gemeen 

paijment, een b-erfcijns van 2½ schelling gemeen paijment en een b-erfcijns 

van 15 penningen gemeen paijment, waterlaten, sloten en dijken. 

 

Solvit. (dg: de). 

Gerardus Truden (dg: Truden) soen de Enghelen quartam partem ad se 

spectantem in hereditate dicta die ?dWeermargen sita in jurisdictione 

....... ....... (dg: inter) ante Enghelen inter hereditatem Elizabeth des 

Voren ex uno et inter hereditates dictas die aenweijnden ex alio atque 

quartam partem [ad se spectantem] in hereditate dicta den Corten Mergen 

sita in dicta jurisdictione ante Enghelen (dg: inter hereditatem) ad 

locum dictum opten Gherm[an?] inter hereditatem Aleijdis Grieten dochter 

de Enghelen ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Comans soen de 

Enghelen ex alio hereditarie vendidit Godescalco suo ....... promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu quinque 

solidorum communis pagamenti et hereditario censu duorum et dimidii 

solidorum communis pagamenti et hereditario censu quindecim denariorum 

[communis] pagamenti et (dg:aggeribus aggeribus) #aqueductibus# fossatis 

et aggeribus et slusis ad premissa spectantibus de jure. Testes Uden et 

Loze datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 005r 02 do 13-10-1390. 

Johannes Valkenborch deed tbv Truda van Gheffen en haar kinderen afstand 

van de westelijke helft van een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd de 

Geffense Vrede, tussen Johannes zv Henricus van Zelant enerzijds en wijlen 

Lambertus van Dunnecops anderzijds. 

 

Johannes Valkenborch super medietate pecie terre site in parochia de 

Gheffen in loco dicto den Gheffenssche Vrede inter hereditatem (dg: ?l) 

Johannis filii Henrici de Zelant ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti de Dunnecops ex alio scilicet (dg: sup) illa medietate que sita 

est versus (dg: occd) occidens ad opus Trude de Gheffen et eius liberorum 

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

 

BP 1179 p 005r 03 do 13-10-1390. 

Voornoemde Johannes Valkenborch deed tbv Truda van Gheffen en haar kinderen 

afstand van de westelijke helft van een stuk land, ter plaatse gnd die 

Hoeve, tussen wijlen Johannes gnd die Neijser enerzijds en Rodolphus van 

der Vlaesschen anderzijds. 

 

Dictus Johannes super medietate pecie terre site in (dg: parochia d) loco 

dicto die Hoeve inter hereditatem #quondam# Johannis dicti die Neijser ex 

uno et inter hereditatem Rodolphi van der Vlaesschen ex alio scilicet 

super illa medietate que sita est versus occidens ad opus (dg: dicte) 

Trude de Gheffen et eius liberorum renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 005r 04 do 13-10-1390. 

Weltkinus zvw Johannes gnd Daems soens soen verkocht aan Albertus Kethelere 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin in Berghem, tussen Johannes van Boemel enerzijds en 

wijlen Hubertus ... ......ve anderzijds, (2) een kamp, in Berghem, tussen 

een gemene weg enerzijds en Yda gnd Boecs anderzijds, reeds belast met een 

cijns aan de kerk van Berghem. 

 

Weltkinus filius quondam Johannis dicti Daems soens soen hereditarie 

vendidit Alberto Kethelere hereditarium censum XL solidorum monete (dg: 

quem me) solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto sitis 

in parochia de Berchem inter hereditatem Johannis de Boemel ex uno et 

inter hereditatem Huberti quondam .. ......ve ex alio et ex (dg: quodam) 

quodam campo sito in dicta parochia inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Yde dicte Boecs ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: d) ecclesie 

de Berchen exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 005r 05 do 13-10-1390. 

Hermannus zv Albertus gnd van Gheffen en Johannes Roest zvw Henricus Roest 

verkochten aan Hermannus Loden soen een n-erfpacht van 3 mud haver, Bossche 

maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen 

land, in een kamp, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Leemculen, welke morgen 

gelegen is tussen voornoemde verkoper Hermannus enerzijds en Rodolphus van 

Grave anderzijds, belast met 4½ voet maasdijk, (2) 5 hont land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd op de Aalst, tussen Elizabeth evw Denkinus Luwe 

enerzijds en Johannes Roefs anderzijds, (3) 5 hont land, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd in den Poel, tussen jkvr Johanna dv Willelmus Vrancken 

enerzijds en Margrieta Hoernics anderzijds, belast met 2 roeden maasdijk, 

(4) een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op de Aalst, tussen 

Gerardus van Scijnle enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, 

(5) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Hermannus Aelbrechts soen 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, (6) een huis en 

tuin, in Meerwijk, tussen Gerardus van Scijnle enerzijds en een kamp, 

behoerend aan eerstgenoemde Hermannus anderzijds, dit huis en tuin reeds 

belast met een b-erfcijns van 1 oude schild. 

 

Hermannus filius (dg: quond) Alberti dicti de Gheffen #et Johannes Roest 

filius quondam Henrici Roest# hereditarie vendiderunt Hermanno Loden soen 

hereditariam paccionem trium modiorum bone avene mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii et in Busco ex (dg: quoda) uno iugero terre 

ad dictum venditorem spectante in quodam campo sito in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto die Leemculen et quod iuger terre situm est inter 

hereditatem dicti #(dg: Alb) Hermanni# venditoris ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi de Gravia ex alio item ex quinque hont terre sitis 

in dicta jurisdictione ad locum dictum op den Aelst inter hereditatem 
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Elizabeth uxoris quondam Denkini Luwe ex uno et inter hereditatem 

Johannis Roefs ex alio item ex (dg: .) quinque (dg: .) hont terre sitis 

in dicta jurisdictione in loco in den Poel inter domicelle Johanne filie 

Willelmi Vrancken ex uno et inter hereditatem Margriete Hoernics ex alio 

item ex pecia terre sita in dicta jurisdictione in loco dicto op den 

Aelst inter hereditatem Gerardi de Scijnle ex uno et inter hereditatem 

ecclesie de Empel ex alio et ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

#dicti# Hermanni Aelbrechts soen (dg: so) ex uno et inter hereditatem 

ecclesie de Empel ex alio #+ {BP 1179 p 005r 06 invoegen}# promittentes 

indivisi super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam [obligationem 

deponere] excepto hereditario censu unius aude scilt ex dictis domo et 

orto prius solvendo et (dg: q) duabus virgatis aggeris Mose spectantibus 

ad dicta quinque hont terre sita in loco dicto den Aelst et (?dg: .) 

quatuor et dimidia pedatis aggeris Mose spectantibus ad dictum iuger 

terre situm in dicto [loco] Leemsculen vocato spectantibus ut dicebant et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 005r 06 do 13-10-1390. 

{Invoegen in BP 1179 p 005r 05}. 

+ ?item ex domo et orto sitis in Merewijc inter hereditatem Gerardi de 

Scijnle ex uno et inter (dg: he) campum ad primodictum Hermannum 

spectantem ex alio. 

 

BP 1179 p 005r 07 do 13-10-1390. 

Johannes van Bruheze beloofde aan de secretaris, tbv Elizabeth Boijen, 12 

gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1391) te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit mihi ad opus Elizabeth Boijen XII gulden 

scilicet XXXta communes placken pro quolibet floreno ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Loze datum quinta post 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 005r 08 ±do 13-10-1390. 

Elizabeth wv Jacobus zvw Rodolphus gnd Roefs Boijssekens soen van Eijndoven 

droeg over aan haar zoon Rodolphus en haar schoonzoon Bartholomeus gnd Meus 

zv Johannes gnd Ver Luten soen, tbv hen en Johannes zv voornoemde 

Elizabeth, haar vruchtgebruik in goederen die waren van Elizabeth gnd 

Canersinster, in Blaerthem Sint-Lambertus. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi (dg: van den ?Laer) filii quondam 

Rodolphi dicti Roefs Boijssekens soen de Eijndoven cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in bonis que fuerant Elizabeth dicte (dg: 

Canensin .. Camersins si Cauwer) Canersinster sitis in (dg: parochia de) 

Blaerthem in parochia sancti Lamberti et in attinentiis dictorum bonorum 

universis quocumque sitis supportavit Rodolpho (dg: ..) suo filio et 

Bartholomeo (dg: -us) dicto Meus filio Johannis dicti (dg: vander) #Ver# 

Luten #soen# suo genero ad opus eorum et ad opus Johannis filii dicte 

Elizabeth promittens cum tutore warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 005r 09 ±do 13-10-1390. 

Voornoemde Rodolphus en Bartholomeus gnd Meus zvw Johannes Ver Luten soen 

ev Elizabeth dvw voornoemde Jacobus droegen voornoemde goederen over aan 

Arnoldus zv Arnoldus gnd Scandebroec. Voornoemde Johannes zvw voornoemde 

Jacobus zal afstand doen. 

 

Dicti Rodolphus et Bartholomeus dictus Meus filius quondam Johannis Ver 

Luten soen maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam #dicti# 

Jacobi (dg: ?filii quondam Rodo) dicta bona cum suis attinentiis 

supportaverunt Arnoldo filio Arnoldi dicti Scandebroec cum litteris et 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

20 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et quod ipsi dictum Johannem filium dicte dicti quondam Jacobi super 

premissis et jure ad opus dicti Arnoldi facient renunciare. 

 

BP 1179 p 005r 10 ±do 13-10-1390. 

Elizabeth wv Jacobus zvw Rodolphus gnd Roef Boijssekens soen van Eijndoven, 

haar zoon Rodolphus en Bartholomeus gnd Meus zvw Johannes Ver Luten soen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Jacobus droegen over aan Arnoldus zv Arnoldus gnd 

Scandebroec (1) de goederen die waren van Elisabeth gnd der Canersinster, 

in Blaerthem Sint-Lambertus, welke goederen voornoemde wijlen Jacobus in 

pacht verkregen had van Ghisbertus zv Maechelinus van Tricht, voor een 

b-erfpacht van 7 mud 5 lopen rogge, maat van Eindhoven, (2) een streep 

land, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Boesdonk, ter 

plaatse gnd die Voert, tussen Henricus Robbijns enerzijds en Walterus gnd 

Ruemsdonc anderzijds, (3) met een beemdje dat op het einde van voornoemde 

streep gelegen is, welke streep en beemdje wijlen voornoemde Jacobus mede 

tot onderpand had gesteld. Johannes, zv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Jacobus, zal afstand doen. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam (dg: ...) Jacobi filii quondam Rodolphi dicti 

Roef Boijssekens soen de Eijndoven cum tutore #Rodolphus eius filius et 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Johannis Ver Luten soen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Jacobi# bona 

que fuerant Elisabeth dicte der Canersinster sita in Blaerthem in 

parochia sancti Lamberti cum attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universes ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro quam in 

(dg: sicco) molli consistentibus sive sitis prout dicta bona cum ipsorum 

attinentiis universis ad dictam (dg: q) Elizabeth (dg: spectan Tsin 

Camersti) Canersinster spectare consueverunt que bona cum suis 

attinentiis dictus quondam Jacobus erga Ghisbertum filium quondam 

Maechelini de Traiecto ad pactum acquisiverat prout in litteris scilicet 

pro hereditaria paccione septem modiorum et quinque lopinorum siliginis 

mensure de (dg: Busco) Eijndoven atque quandam strepam terre sitam in 

dicta parochia sancti Lamberti in loco dicto die Boesdonc iuxta locum 

dictum die Voert !hereditatem Henrici Robbijns ex uno et inter 

hereditatem Walteri dicti Ruemsdonc ex alio cum quodam pratulo in fine 

dicte strepe situato quam strepam terre cum dicto pratulo dictus quondam 

Jacobus simul cum predictis bonis cum suis attinentiis pro solucione 

dicte paccionis ad pignus imposuit prout in dictis litteris etc 

continentur supportaverunt Arnoldo filio Arnoldi dicti Scandebroec cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere excepta (dg: pa) dicta paccione in dictis litteris 

contenta et quod ipsi Johannem filium dictorum Elizabeth et Jacobi 
!quondam super dictis bonis cum suis attinentiis strepa terre cum pratulo 

ad opus dicti Arnoldi facient renunciare. 

 

BP 1179 p 005r 11 ±do 13-10-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Rodolphus en Bartholomeus een 

n-erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren, gaande uit (1) voornoemde goederen, (2) streep land en beemdje, 

(3) de helft die aan hem behoort in een stuk land gnd die Groet Acker, in 

Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Arnoldus van der Brake 

enerzijds en Mathijas gnd Eben anderzijds, (4) ¼ deel in een beemd gnd dat 

Heibroek, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen voornoemde 

Mathijas Eben enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dictis Rodolpho et 

Bartholomeo hereditariam paccionem XIX lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot hereditarie purificationis et in Oerscot tra[dendam] ex dictis 
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[bonis] cum suis attinentiis strepa terre cum pratulo atque ex (dg: pecia 

dicta dicta die Groet Acker) medietate (dg: pe) ad se spectante in pecia 

terre dicta die Groet Ack[er] {vervolg is BP 1179 p 006v 08} 

 

1179 mf1 A 08 p.6. 

 in die Kalixti: vrijdag 14-10-1390. 

 anno nonagesimo mensis octobris die XIIII: vrijdag 14-10-1390. 

 

BP 1179 p 006v 01 vr 14-10-1390. 

Henricus zvw Johannes gnd die Hoessche en Reijnerus gnd Loesken zvw 

Henricus Mudeken verkochten aan Arnoldus van Scijnle nzv hr Leonius 1/3 

deel in een huis14 en erf, eertijds van wijlen Henricus van Mierbeke, in Den 

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

Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen die straat enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Vucht handschoenmaker anderzijds, welk deel aan hen was 

verkocht door Johannes van Tefelen zvw Johannes Uden soen van Tefelen. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti die Hoessche et Reijnerus dictus 

Loesken filius quondam Henrici Mudeken unam terciam partem que spectabat 

in domo et area que fuerat quondam Henrici de Mierbeke sita in (dg: 

Busco) oppido de Busco in vico Hijntamensi supra conum (dg: di) cuiusdam 

vici (dg: H) tendentis a dicto vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch 

inter eundem vicum ex uno et inter hereditatem Johannis de Vucht 

cijrothecarii ex alio venditam (dg: s) eis a Johanne de Tefelen filio 

quondam Johannis Uden soen de Tefelen prout in litteris (dg: sup ve 

supportaverunt) #vendiderunt# Arnoldo de Scijnle filio naturali domini 

Leonii cum litteris et jure promittens (dg: ratam) super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

(dg: d) Uden et Dicbier datum in die Kalixti. 

 

BP 1179 p 006v 02 vr 14-10-1390. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Theodericus) Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 006v 03 vr 14-10-1390. 

Theodericus Stevens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt voornoemd 

1/3 deel, dat aan voornoemde Henricus en Reijnerus verkocht was door 

Johannes van Tefelen. 

 

Theodericus Stevens soen (dg: prebuit et reportavit) dictam terciam 

partem prius venditam dictis Henrico et Reijnero a Johanne de Tefelen 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 006v 04 vr 14-10-1390. 

Wijnricus Screijnmaker en zijn kinderen Jacobus en Nijcholaus: de helft van 

een huis, tuin en schuur met ondergrond en van een aangelegen beemd, in 

Kerkasterle naast de gemene weg (dg: en alle goederen van Johannes gnd 

Cuper zvw Martinus Coman en zijn vrouw Aleijdis) {niet afgewerkt 

contract15}. 

 

Wijnricus Screijnmaker #Jacobus et Nijcholaus eius liberi# medietatem 

domus orti et horrei cum suis fundis et prati dicte domui adiacentis 

sitorum in parochia de Kercasterle juxta communem plateam (dg: atque 

omnia et singula bona Johannis dicti Cuper filii quondam Martini Coman et 

Aleijdis eius uxoris). 

 

                         
14 Zie → BP 1184 f 264r 05 za 23-01-1406, verkoop van onder meer geheel het huis en erf. 
15 Afgewerkt contract: BP 1179 p 006v 05. 
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BP 1179 p 006v 05 vr 14-10-1390. 

Wijnricus Screijnmaker (dg: zijn kinderen Walterus en Ghisbertus) en zijn 

kinderen Jacobus en Nijcholaus droegen over aan de broers Johannes en 

Willelmus, kvw Henricus die Hoessche van Loen, (1) een huis, tuin en schuur 

met ondergrond, en aangelegen beemden in Kerkasterle, naast de gemene weg, 

(2) alle goederen van Aleijdis ev Johannes gnd Cuper zvw Martinus gnd 

Coman, gelegen onder Kerkasterle en onder Loen bij Eersel. 

 

+ Jacobus et Nijcholaus eius liberi 

(dg: notum sit sit universes quod cum) Wijnricus Screijnmaker + (dg: 

medietatem domus #Walterus et Ghisbertus eius liberi) domum# ortum et 

horreum cum suis fundis ac prata dicte domui adiacentia sita in parochia 

de Kercasterle juxta communem plateam atque omnia et singula bona 

#Aleijdis uxoris# Johannis dicti (dg: dicti) Cuper filii quondam Martini 

dicti (dg: M) Coman (dg: et Aleijdis eius uxoris) quocumque locorum infra 

dictam parochiam de Kercasterle et infra parochia de Loen prope Eersel 

consistentia sive sita (dg: erga Er Amelium de Bardewijc acquisuisset 

prout in litteris constitutus igitur igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Wijnricus et Jacobus et Ghisbertus eius liberi #dictam# medietatem 

dictorum domus orti et horrei cum suis fundis et prati atque #dicta# 

omnia bona et singula dicte Aleijdis) supportaverunt Johanni et Willelmo 

fratribus liberis quondam Henrici die (dg: Henrici) die Hoessche de Loen 

cum litteris (dg: et aliis) et jure (dg: et come) promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) 

Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 006v 06 vr 14-10-1390. 

Voornoemde broers Johannes, Willelmus, Walterus en Ghisbertus, kvw Henricus 

gnd die Hoessche van Loen, beloofden aan voornoemde Wijnricus Screijnmaker 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 2 steen vlas bereid tot de 

hekel en 4 kapoenen, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen, en uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Loon, tussen de gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, en uit een 

beemd gnd die Bascotter Hage, in Hilvarenbeek, tussen Petrus Crul enerzijds 

en Theodericus Coppen anderzijds. 

 

Dicti Johannes et Willelmus (dg: fratres promiserunt se daturos et 

soluturos dicto Wijnrico hereditarie .. pei) Walterus et Ghisbertus 

fratres liberi quondam Henrici dicti die Hoessche de Loen promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos dicto Wijnrico hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco et (?dg: quatuor) 

#duorum# steen lini parati ad scalcrum et quatuor caponum hereditarie 

nativitatis Domini (dg: et pro) et in Busco tradendam ex premissis atque 

(dg: ex domo et orto) ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

sitis in parochia de Loen inter communem plateam ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex prato dicto die Bascotter Hage sito in 

parochia de Hildwarebeke inter hereditatem Petri Crul ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Coppen ex alio promittentes super omnia habita et 

habenda (dg: w) #warandiam et# sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 006v 07 vr 14-10-1390. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Egidius van Ghele en Dolft Aven 

soen. 

 

Et fiet (dg: .) instrumentum super eodem presentibus scabinis Willelmo 

filio Arnoldi Tielkini Egidio de Ghele #et Dolft Aven soen#. Acta in 

camera anno nonagesimo mensis octobris die XIIII hora complete. 

 

BP 1179 p 006v 08 vr 14-10-1390. 
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{vervolg van BP 1179 p 005r 11} + in parochia de Oerscot 

ad locum dictum ter Notelen inter hereditatem Arnoldi van der (dg: B) 

Brake ex uno et inter hereditatem Mathije (dg: dicti Ebe) dicte Eben ex 

alio et ex quarta parte ad se spectante in quodam prato dicto dat 

Heijebroec sito in parochia de Oerscot in dicto loco ter Notelen inter 

hereditatem (dg: M) dicti Mathije Eben ex uno et inter communitatem ex 

alio promittentes super omnia sufficiientem facere. Testes Uden et 

Hubertus datum in die (dg: .) Calixti. 

 

1179 mf1 A 09 p.7. 

 Quinta post Luce: donderdag 20-10-1390. 

 in die Calixti: vrijdag 14-10-1390. 

 in crastino Calixti: zaterdag 15-10-1390. 

 

BP 1179 p 007r 01 do 20-10-1390. 

Johannes zvw Reijnerus gnd die Brouwer en zijn vrouw Theoderica dv 

Lambertus van den Hanenberch droegen over aan Henricus zv Johannes van der 

Weteringen (1) alle goederen, die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Theoderica waren geschonken door voornoemde Lambertus van den Hanenberch, 

(2) alle goederen, die voornoemde Johannes verworven had van voornoemde 

Lambertus, (3) alle goederen die aan hen overgedragen door voornoemde 

Lambertus en diens vrouw Mechtildis, uitgezonderd (4) de goederen van 

voornoemde Lambertus onder Schijndel, en (5) een b-erfpacht van 20 lopen 

rogge, die voornoemde Lambertus beurt, gaande uit een erfgoed in Heeswijk, 

naast de windmolen. 

 

Johannes filius (dg: f) quondam Reijneri dicti die Brouwer maritus 

legitimus Theoderice sue uxoris filie Lamberti van den Hanenberch et 

dicta Theoderica cum [eodem] tamquam cum tutore omnia et singula bona 

(dg: sibi) #dicto Johanni# a dicto Lamberto van den Hanenberch cum dicta 

Theoderica nomine dotis pridem supportata #(dg: eius ....... extra 

p......)# atque omnia et singula bona que dictus Johannes erga dictum 

Lambertum pridem acquisiverat quocumque locorum consistentia sive sita 

atque omnia et singula bona dictis Johanni et Theoderice supportata seu 

eorum alteri a dicto Lamberto et Mechtilde eius uxore successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita exceptis tamen a 

premissis bona! #dicti Lamberti# infra parochiam de Scijnle sitis et 

hereditaria paccione viginti lopinorum siliginis quam dictus Lambertus 

solvendam habuit ex hereditate sita in parochia de Hezewijc iuxta 

molendinum venti (dg: inter) ut dicebat supportaverunt Henrico filio 

Johannis van der Weteringen promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: eorum deponere) eorum et suorum heredum deponere. Testes Erpe 

et Uden datum quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 007r 02 vr 14-10-1390. 

Johannes van Bruheze en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 240 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390; 

17+11=28 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Bruheze #et# Gerardus (dg: Ge) de Berkel promiserunt Philippo 

Jozollo etc CC et XL aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: qu d) quinque. Testes Dicbier et (dg: Jacobus) 

#Steenwech# datum in die Calixti. 

 

BP 1179 p 007r 03 vr 14-10-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium (dg: ali) indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 007r 04 za 15-10-1390. 

Martinus Berwout verkocht aan Goeswinus zv Johannes gnd Erenbrechts soen 

(1) 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd der Busser Hoeve, naast 

Henricus Bouman, (2) 17 vadem, in Kessel, ter plaatse gnd Strobroek, tussen 

erfg van een zekere Nollens enerzijds en Johannes Erenbrechts soen 

anderzijds, (3) 2½ voet maasdijk, in Kessel, ter plaatse gnd aan die 

Stegedijk, tussen de dijk van Goeswinus Lodekens enerzijds en de dijk van 

Florencius Mudekens soen anderzijds, (4) een stukje dijk in Maren, bij de 

oude sluis van Kessel, naast de dijk van Goeswinus Lodekens soen, belast 

met (a) 1/6 deel van 16 pond gemeen paijment lijfrente16 op het leven van 

Aleijdis wv Adam van Ghestel, (b) voornoemde 2½ voet dijk, (c) voornoemd 

stukje dijk, (d) waterlaten, zegedijken, sloten en sluizen. 

 

Martinus Berwout unum juger terre (dg: ad) situm in parochia de Kessel in 

loco dicto der Busscher Hoeve contigue (dg: here) iuxta hereditatem 

Henrici Bouman item decem et septem mensuras dictas vadem !sitas in 

parochia de Kessel in loco dicto Strobroec inter hereditatem heredum 

dicti Nollens ex uno et inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex 

alio cum duobus et dimidio (dg: ...) pedatis aggeris #Mose# sitis in (dg: 

p-) dicta parochia (dg: ad S) ad locum dictum aen die Stegedijc inter 

aggerem Goeswini Lodekens et inter aggerem Florencii Mudekens soen atque 

cum parte aggeris sita in (dg: p dicta p parochia) #jurisdictione# de 

Maren (dg: inter aggerem dicti Goeswini Lodekens soen et inter 

hereditatem) prope antiquam slusam de Kessel iuxta aggerem Goeswini 

Lodekens soen ut dicebat vendidit Goeswino filio Johannis dicti 

Erenbrechts soen promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ..) 

#excepta# sexta parte sedecim librarum communis pagamenti vitalis 

pensionis ad vitam Aleijdis relicte quondam Ade de Ghestel exinde 

solvende atque exceptis dictis duabus et dimidia pedatis aggeris et dicta 

parte aggeris atque aqueductibus zegedike et fossatis et slusis ad 

premissa spectantibus. Testes Loze #et# Steenwech datum (dg: supra ?e) in 

crastino Calixti. 

 

BP 1179 p 007r 05 za 15-10-1390. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 007r 06 za 15-10-1390. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde 2½ voet dijk, stukje maasdijk, 

waterlaten, zegedijken, sloten en sluizen te onderhouden, en het 1/6 deel 

van voornoemde lijfrente te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia et habenda quod ipse dictas duas et 

dimidiam pedatas et partem aggeris Mose et aqueductos zegediken et 

fossata et slusas perpetue taliter observabit ac (dg: dictam pensionem) 

sextam partem dicte pensionis perpetue taliter persolvet ad vitam dicte 

Aleijdis sic quod nec dicto Martino nec ad et supra hereditates dicte 

Aleijdis nec ad et supra hereditates coheredum dicti Martini dampna non 

exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 007r 07 za 15-10-1390. 

Voornoemde koper en zijn schoonvader Gerardus Peters soen beloofden aan 

Theodericus Berwout 48 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dictus emptor (dg: promisit Theoderico B) et Gerardus Peters soen #eius 

socer# promiserunt Theoderico Berwout XLVIII Hollant gulden seu valorem 

                         
16 Zie ← BP 1178 f 003v 02 ma 11-11-1387, belofte van (1/6 deel van) deze 

lijfrente. 
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ad nativitatis Domini proxime futurum [persolvendos]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 007r 08 za 15-10-1390. 

Johannes Wert droeg over aan zijn broer Stephanus Wert de helft in een 

b-erfrente van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frnakrijk voor 16 penning gerekend of geld van dezelfde waarde, binnen de 4 

feestdagen van Pasen in de villa van Oss te betalen, gaande uit een stuk 

land, gnd den Geer, ?van Sijsarius van Osse schoenmaker schoonzoon van 

{hier staan 2 puntjes} gnd Scotelmans, in Oss, ter plaatse gnd opter Heze, 

18 lopen gerst groot, welke erfrente Johannes gnd Loze zvw Henricus Loze 

grootvader van eerstgenoemde Johannes Wert gekocht had van voornoemde 

Sijsarius van Osse schoenmaker. 

 

Johannes Wert medietatem ad se spectantem in (dg: h) annua et hereditaria 

pensione viginti solidorum grosso Turonensi denario monete Regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in ipsa pensione computato vel monete 

equivalentis solvenda hereditarie infra quatuor dies festivos pasche et 

in villa de (dg: Os supra) Osse tradenda de parte terre #dicta den Gheer# 

(dg: quondam Z) Sijsarius! de (dg: Gheer) Osse sutor gener {hier staan 2 

puntjes} dicti Scotelmans sita in Osse in loco dicto opter Heze et que 

decem et octo lopina ordei annuatim in semine capere dicebatur quam 

hereditariam (dg: paccionem) pensionem Johannes dictus Loze filius 

quondam Henrici Loze avus olim (dg: di) primodicti Johannis Wert erga 

dictum Sijsarium de Osse sutorem emendo acquisiverat prout in litteris 

(dg: pro ..) supportavit Stephano Wert suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 007r 09 za 15-10-1390. 

Johannes Wert droeg over aan zijn broer Stephanus de helft in een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, die voornoemde Johannes en zijn broer 

Stephanus beuren, gaande uit een erfgoed, in Den Bosch, naast de Beurdse 

Brug, gelegen naast een erfgoed van wijlen Walterus Groven. 

 

Johannes Wert medietatem ad se spectantem in hereditario censu (dg: q) 

decem (dg: solven) solidorum monete quem dictus Johannes et Stephanus 

(dg: so) eius frater solvendum [habuerunt] hereditarie ex hereditate 

#sita contigue iuxta hereditatem# quondam Walteri Groven sitam in Busco 

iuxta pontem dictum Boertsche Brugge ut dicebat supportavit dicto 

Stephano suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 007r 10 za 15-10-1390. 

Clemencia dvw Willelmus Vleminc wv Ludekinus van Bladel en haar dochter Yda 

verkochten aan Johannes van Bladel bakker (1) een huis, gnd dat Bouhuis met 

ondergrond en tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen Godefridus Vleminc bv 

voornoemde Clemencia enerzijds en Reijnkinus Lanen soen anderzijds, zoals 

afgepaald, (2) een akker, aldaar, achter de schuur van voornoemde 

Godefridus, beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, 

reikend tot aan het venne, (3) de helft van een akker, gnd die Kromme 

Akker, aldaar, tussen Johannes Conincs enerzijds en erfgoed van voornoemd 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

Johannes Conincs, (4) de helft van een akker, in Vught Sint-Petrus, naast 

erfgoed gnd die Hage enerzijds en een gemeen erfgoed gnd Venneke 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemd erfgoed gnd die Hage, (5) 

de helft van een akker gnd dat Borchstuk, in Vught Sint-Petrus, beiderzijds 

tussen kvw Lambertus Moerken, te weten de helft richting Herlaer, (6) de 

helft van een akker, gnd die Groot Akker, in Vught Sint-Petrus, tussen 

wijlen Johannes Dicbier enerzijds en Engbertus van Baex anderzijds, te 

weten de helft naast wijlen voornoemde Johannes Dicbier, (7) de helft van 

een akker, gnd die Blaert, in Vught Sint-Petrus, tussen wijlen Hessello van 
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Vucht enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, te weten de helft richting 

wijlen voornoemde Hessello, (8) een streep land, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Elizabeth Reijners enerzijds en Arnoldus van Enode anderzijds, 

reikend tot aan de weg aldaar, (9) een akker, gnd die Boenakker, in Vught 

Sint-Petrus, tussen Johannes Coninc enerzijds en Sophia van den Cloet 

anderzijds, (10) een stuk erfgoed gnd die Bleke, in Vught Sint-Petrus, 

tussen wijlen Johannes Dicbier enerzijds en Katherina gnd ?Jordekens 

anderzijds, (11) een erfgoed, gnd die Rijt, naast Arnoldus Reijners soen 

enerzijds en Theodericus Bolant anderzijds, (12) 4 dagmaten beemd, in die 

Riedemaat, tussen wijlen hr Egidius van de Waag enerzijds en Ghevardus van 

Achel anderzijds, (13) ½ dagmaat land {p.8r} achter de plaats gnd Roet, 

naast wijlen Nijcholaus gnd Brodeken enerzijds en Sophia van de Kloot 

anderzijds, zoals deze erfgoederen zijn afgepaald, (14) 1 morgen land, ter 

plaatse gnd die Oeteren, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed van het gasthuis van Den Bosch anderzijds, (15) alle 

andere erfgoederen, die zij onder Vught hebben liggen, belast met (a) de 

grondcijns, (b) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de priesters van 

de kerk in Den Bosch, (c) een b-erfcijns van 6 pond, (d) een b-erfpacht van 

2 mud rogge aan voornoemde koper, (d) een b-erfcijns van 6 schelling aan 

voornoemde vkoper, gaande uit voornoemde morgen land. 

 

Clemencia (dg: re) filia quondam Willelmi Vleminc relicta quondam 

Ludekini de Bladel et Yda eius filia cum suis tutoribus domum dictam dat 

Bouhuus cum suo (dg: -is) fundo et eius orto sitam in Vucht in parochia 

sancti Petri inter hereditatem Godefridi Vleminc fratris dicte Clemencie 

ex uno et inter hereditatem Reijnkini Lanen soen ex alio prout ibidem 

sunt limit[i] item agrum situm ibidem retro horreum dicti Godefridi inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex utroque latere coadiacentem 

tendentem usque ad (dg: s) cespetum dictum venne item medietas agri dicti 

die Crumme Acker siti ibidem inter hereditatem (dg: he) Johannis Conincs 

ex uno et inter hereditatem dicte mense sancti spiritus in Busco ex alio 

scilicet illa medietas que sita versus dictam hereditatem dicti Johannis 

Conincs item medietas agri sita in dicta parochia iuxta hereditatem 

dictam die Hage ex uno et inter (dg: commune here) communem hereditatem 

dictam Venneken ex alio scilicet illa medietas que sita est versus (dg: 

he) dictam hereditatem die Haghe vocatam item medietatem agri dicti dat 

Borchstuc sita in dicta parochia inter hereditatem liberorum quondam 

Lamberti Moerken ex utroque latere coadiacentem scilicet illam medietatem 

que sita est versus Herlaer item medietatem agri dicti die Groet Acker 

siti in dicta parochia inter hereditatem quondam Johannis Dicbier ex uno 

et inter hereditatem Engberti de Baex ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est (dg: v) iuxta dictam hereditatem dicti quondam Johannis 

Dicbier [item] medietatem agri dicti die Blaert siti in dicta parochia 

inter hereditatem quondam Hessellonis de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Johannis Coninc ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est versus dictam hereditatem dicti quondam Hessellonis item strepam 

terre sitam in dicta parochia (dg: sitam) inter hereditatem Elizabeth 

Reijners ex uno [et inter hereditatem] Arnoldi de Enode ex alio tendentem 

ad plateam ibidem item agrum dictum die Boenacker situm in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et inter Sophie van den Cloet ex 

alio item peciam hereditatis dictam die Bleke #cum suis attinentiis# 

sitam in dicta parochia inter hereditatem quondam Johannis Dicbier ex uno 

et inter hereditatem Katherine dicte ?Jordekens ex alio item hereditatem 

dictam die Rijt sitam iuxta hereditatem Arnoldi Reijners soen ex !alio et 

inter hereditatem Theoderici Bolant ex alio item quatuor diurnatas prati 

sitas in die Riedemae-(dg: -sy)-#t# inter hereditatem quondam domini 

Egidii de Statera ex uno et inter hereditatem Ghevardi de Achel ex alio 

item dimidiam diurnatam terre 
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1179 mf1 A 10 p.8. 

 Secunda post Calixti: maandag 17-10-1390. 

 

BP 1179 p 008v 01 za 15-10-1390. 

sitam retro locum dictum Roet iuxta hereditatem (dg: h) quondam Nijcholai 

dicti Brodeken ex uno et inter hereditatem Sophie de Globo ex alio prout 

(dg: in) huiusmodi hereditates ibidem sunt site et limitate item unum 

juger terre situm in loco dicto die Oeteren inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco !in Busco ex uno et inter hereditatem hospitalis 

de Busco ex alio atque omnes alias hereditates quas ipse (dg: inter) 

infra parochias de Vucht habent sitas ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni de Bladel pistori promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XL solidorum monete presbitris #ecclesie# in Busco 

exinde solvendis et hereditario censu sex librarum et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicto emptori exinde solvendis ex 

premissis et hereditario censu sex solidorum dicto emptori ex dicto 

iugero terre solvendo. Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 02 za 15-10-1390. 

Petrus die Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus die Ridder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 03 za 15-10-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Danijel van de Dijk en 

Gerardus van Uden schepenen in Den Bosch maken bekend dat voor ons 

verschenen is hr Walterus gnd Ludinc etc” en Godefridus Vleminc beloofde, 

zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Johannes van Bladel. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente nos Danijel de Aggere et Gerardus 

de Uden scabini in Busco notum facimus universis quod coram nobis dominus 

Walterus dictus Ludinc etc et Godefridus (dg: Vleminc) Vleminc promisit 

tradere Johanni de Bladel ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 04 za 15-10-1390. 

Willelmus zvw Nijcholaus van der Hullen, Philippus van Macharen ev Truda 

dvw Nijcholaus, Gerardus gnd Bernts en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Nijcholaus droegen over aan Nijcholaus zvw voornoemde Nijcholaus van der 

Hullen ¾ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Nijcholaus, in (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus Herder enerzijds en erfgoed 

van Godefridus van Enghelen anderzijds, aan voornoemde wijlen Nijcholaus in 

cijns gegeven door voornoemde Godefridus van Enghelen en zijn kinderen 

Godefridus en Jutta, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

voornoemde wijlen Nijcholaus verworven had van voornoemde Godefridus en 

zijn kinderen. 

 

Willelmus (dg: Nijcholaus fratres liberi) #filius# quondam Nijcholai van 

der Hullen Philippus de Macharen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Trude sue uxoris filie quondam Nijcholai et Gerardus dictus Bernts 

maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai et 

dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: ter) tres quartas 

partes eis de morte dicti quondam Nijcholai #successione advolutas# in 

camera cum suo fundo sita in Busco ad (dg: vici) finem vici Orthensis 

inter hereditatem Willelmi pastoris ex uno et inter hereditatem Godefridi 

de Enghelen ex alio datam ad censum dicto quondam Nijcholao a dicto 

Godefrido de Enghelen Godefrido atque Jutta eius liberis prout in 

litteris atque in hereditario censu XL solidorum monete #quem dictus 

quondam Nijcholaus# erga #dictum# Godefridum et eius liberos acquisiverat 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Nijcholao filio dicti quondam 
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Nijcholai van der Hullen cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1179 p 008v 05 za 15-10-1390. 

Peija gnd Peije van Mameren en haar zoon Thomas van Mameren verkochten aan 

Andreas Weijhaze (1) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Kessel, ter 

plaatse gnd de Achterste Erd, ter plaatse gnd Langpeel, tussen wijlen 

Wolterus gnd Wellens enerzijds en voornoemde Peija anderzijds, strekkend 

vanaf de helft van een steeg gnd die Herdstege tot aan een steeg gnd die 

Voerbroek Stege, welk stuk land voornoemde Peija gekocht had van Johannes 

Broes soen, (2) 4 vadem land, aldaar, tussen voornoemd stuk land enerzijds 

en wijlen Herbertus Truden soen anderzijds. 

 

Peija dicta Peije de Mameren cum tutore et Thomas de Mameren eius filius 

hereditarie vendiderunt Andree Weijhaze hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Kessel ad locum 

dictum den Eftersten Erd (dg: int) in loco dicto Langpeel inter 

hereditatem quondam Wolteri dicti Wellens ex uno et inter hereditatem 

dicte Peije venditricis tendente a medietate cuiusdam stege dicte die 

Herdsteghe ad stegam quandam dictam die Voerbroec Stege quam peciam terre 

dicta Peija erga Johannem Broes soen emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus atque quatuor (dg: va) mensuras #dictas vadem# 

terre ad dictos venditores spectantes sitas ibidem inter dictam peciam 

terre ex uno et inter hereditatem quondam Herberti Truden soen ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda #warandiam# et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Loze et 

Jacobus Steeenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 06 za 15-10-1390. 

Johannes Broes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broes soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1179 p 008v 07 za 15-10-1390. 

Henricus van Berze zv Theodericus van Westelberze beloofde aan Johannes van 

Visschel zvw Johannes van Visschel 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

(do 02-02-1391) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus de Berze filius (dg: quondam) Theoderici de Westelberze promisit 

Johanni (dg: die) #de# Visschel filio Johannis quondam de Visschel II 

modios sliginis mensure de Busco ad purificationis persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 08 za 15-10-1390. 

Martinus Berwout, zijn natuurlijke zoon Johannes en Theodericus Berwout 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 104 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1390; 16+11=27 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Martinus Berwout et Johannes (dg: Mo de Mansteren) eius filius naturalis 

(dg: promiserunt .) #et# Theodericus Berwout promiserunt Philippo Jozollo 

etc centum et quatuor aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 09 za 15-10-1390. 

Gerardus Hacken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van Johannes Proeft van Bucstel. 
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Gerardus Hacken omnes vendiciones et alienaciones et adiusticationes et 

proclamationes factas cum bonis Johannis Proeft de Bucstel calumpniavit 

coram scabinis de Bucstel calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 10 ma 17-10-1390. 

Henricus van ?Aben en Henricus zv Zanderus die Rademaker van Zoemeren 

verkochten aan Arnoldus van ?Acen een stuk beemd, in Someren, naast de 

plaats gnd aan die Wavedonk, tussen erfgoed van het huis van Postel 

enerzijds en wijlen Godefridus van den Bogarde anderzijds, welk stuk beemd 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een stuk beemd van kv Henricus gnd Neven 

Kijnderen, aldaar, tussen kvw Ermgardis van den Camp enerzijds en Rutgherus 

van Erpe anderzijds, belast met 2 hoenderen aan de hertog. 

 

Henricus de A[?b]en #et# Henricus filius Zanderi die Rademaker de (dg: 

Am) Zoemeren (dg: pratum) peciam prati situm in parochia de Zoemeren 

iuxta locum (dg: dic) dictum aen die Wavedonc inter hereditatem domus de 

Postula ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi van den Bogarde ex 

alio et que pecia prati annuatim dividitur contra peciam prati (dg: H) 

liberorum #Henrici# dicti Neven Kijnderen sitam ibidem inter hereditatem 

liberorum quondam Ermgardis van den Camp ex uno et inter hereditatem (dg: 

q d) Rutgheri de Erpe ex alio ut dicebat (dg: hereditatem) #hereditarie# 

Arnoldo de A[?c]en promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus pullis domino duci exinde solvendis. Testes Dicbier et Steenwech 

datum secunda post Calixti. 

 

BP 1179 p 008v 11 ma 17-10-1390. 

Willelmus zvw Ludovicus van der Sporct verkocht aan zijn broer Ghibo Loden 

soen ¼ deel in een stuk land, gnd Aleijten Monics Land, in Berlicum, tussen 

voornoemde Ghibo Loden soen enerzijds en Willem Loden soen anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Willelmus filius quondam Ludovici van der Sporct quartam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicta Aleijten Monics (dg: sit) Lant sita in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Ghibonis Loden soen ex uno et 

inter hereditatem Willem Loden soen ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Ghiboni Loden soen suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus annuatim ex dicta quarta parte solvendis. 

Testes (dg: Loz) Dicbier et Loze datum (dg: supra) supra. 

 

BP 1179 p 008v 12 ma 17-10-1390. 

Johannes zvw Matheus gnd van der Sloe deed afstand tbv {of: droeg over aan} 

Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc van Oesterwijc 3 stukken17 land in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, (1) tussen Johannes Bijthuijs enerzijds en 

kvw Henricus Bijthuijs anderzijds, (2) tussen voornoemde Johannes gnd 

Bijthuijs enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) tussen voornoemde 

Johannes Bijthuijs enerzijds en Willelmus gnd van Moest anderzijds, welke 3 

stukken land eerstgenoemde Johannes eertijds in pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes Cortroc. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Mathei dicti van der Sloe !super tribus peciis 

terre sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best quarum una inter 

hereditatem Johannis Bijthuijs ex uno et inter hereditatem hereditatem 

liberorum quondam Henrici Bijthuijs ex alio altera Johannis dicti 

Bijthuijs predicti ex uno et inter communitatem ex alio (dg: et inter) et 

tercia inter hereditatem dicti Johannis Bijthuijs ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti de M[oe]st ex alio sunt site et quas 3 pecias 

terre primodictus Johannes dudum erga (dg: dictum) Johannem Cortroc 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 249v 16 do 20-03-1382, Johannes zvw Matheus van der Sloe 

verkocht deze 3 stukken aan Michael gnd van der MoeSint- 
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#filium quondam Willelmi Cortroc de Oesterwijc# ad pactum acquisiverat 

(dg: prout) prout in litteris dicebat contineri !supportavit dicto 

Johanni Cortroc promittens ratam servare et observationem sui deponere 

excepta paccione dicto Johanni Cortroc inde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 008v 13 ma 17-10-1390. 

Voornoemde Johannes Cortroc gaf voornoemde 3 stukken land uit aan Walterus 

zv Walterus van den Venne; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

voor een n-erfpacht18 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Oirschot te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Johannes Cortroc dictas 3 pecias terre dedit ad hereditariam 

paccionem Waltero filio Walteri van den Venne ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu dominorum fundi (dg: dan) exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie (dg: purificationis) Andree et in Oerscot 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 A 11 p.9. 

 Secunda post Calixti: maandag 17-10-1390. 

 in die Luce: dinsdag 18-10-1390. 

 Quinta post Luce: donderdag 20-10-1390. 

 

BP 1179 p 009r 01 ma 17-10-1390. 

Gerardus van Essche smid gaf uit aan Henricus van den Eijnde nzvw Willelmus 

van den Eijnde een stuk land19 gnd des Slozen Hof, in Esch, tussen Gerardus 

van Zantveke enerzijds en Aleijdis Koets anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 4 schelling en 1 penning 

gemeen paijment, 3 hoenderen, en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 30-11-1391). 

 

Solvit totum. 

Gerardus de Essche faber peciam terre dictam des Slozen Hof sitam in 

parochia de Essche inter hereditatem Gerardi van Zantveke ex uno et 

hereditatem Aleijdis Koets ex alio (dg: ut dicebat v) tendentem cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico van [den] Eijnde filio naturali quondam Willelmi van den Eijnde 

ab eodem hereditarie possidendam pro IIII solidis ende I denario communis 

pagamenti et tribus pullis exinde solvendis dandis (dg: et so) etc atque 

pro hereditaria paccione IIII lopinorum siliginsi mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie (dg: p) Andree #et primo termino ultra annum# ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Dicbier et Loze datum secunda post Calixti. 

 

BP 1179 p 009r 02 ma 17-10-1390. 

Arnoldus van den Kerchoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Kerchoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 03 ma 17-10-1390. 

De broers Ghibo, Johannes en Willelmus, kvw Ludovicus van der Sporct, 

verkochten aan hun broer Ludolfus zvw voornoemde Ludovicus 3 delen in een 

huis met ondergrond, de misse voor voornoemd huis gelegen en in een weg 

aldaar, naast voornoemd huis, overal 8 voet breed, reikend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan Paulus gnd Arts soen, gelegen onder de vrijdom 

                         
18 Zie → BP 1175 f 051v 05 ±do 22-10-1394, overdracht van de pacht. 
19 Zie → BP 1179 p 314v 06 do 16-11-1391, overdracht van dit stuk land. 
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etc, ter plaatse gnd Sporkt, tussen een gemene weg enerzijds en Paulus! 

anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Ghibo Johannes et Willelmus fratres liberi quondam Ludovici van der 

Sporct #tres partes ad se spectantes in# domo (dg: -um) cum suo fundo et 

#in# fimario (dg: -um) dictum missen sito (dg: -um) ante dictam domum 

atque #in# via sitam ibidem contigue iuxta dictam domum et que via 

continet ubique octo pedatas in latitudine et tendit a communi platea 

retrorsum usque ad hereditatem Pauli dicti Arts soen que domus cum suo 

fundo fimarium et via siti sunt infra libertatem etc ad locum dictum 

Sporct inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Pauli !ex alio 

prout ibidem site sunt et limitate hereditarie vendiderunt Ludolfo (dg: 

su) #eorum# fratri filio dicti quondam Ludovici promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 04 ma 17-10-1390. 

Henricus Zelen soen van den Vorstenbossche verkocht aan Johannes van der 

Bolst een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Berghem, tussen hr 

Johannes van Uden priester enerzijds en Henricus zv Rodolphus Pelser 

anderzijds, reeds belast met 4 penning, (2) een stuk land, 2½ lopen rogge 

groot, in Berghem, ter plaatse gnd op het Grenken !enerzijds en Truda van 

den Camp anderzijds, (3) een hofstad en huis, in Berghem, tussen Hubertus 

van Moenle enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus Zelen soen van den Vorstenbossche hereditarie vendidit Johanni 

van der (dg: Bos) Bolst hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: pecia terre) quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Berchen inter hereditatem domini Johannis de Uden presbitri 

ex uno et inter hereditatem Henrici filii Rodolphi Pelser ex alio item ex 

pecia terre duo et dimidium lopina siliginis in semine capiente sita in 

(dg: p-) dicta parochia ad locum dictum opt Grencken !ex uno et inter 

hereditatem Trude (dg: ex alio) van den Camp ex alio atque domistadio et 

domo sitis in Berchen inter hereditatem Huberti de Moenle ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

ex dictis quatuor lopinatis terre de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 05 di 18-10-1390. 

Godefridus zv Godefridus Onmaet en Walterus Mertens beloofden aan 

Nijcholaus Plaetmaker, tbv Theodericus en Katherina, kv voornoemde 

Godefridus Onmaet, 80 Gelderse gulden of de waarde direct na overlijden van 

voornoemde Godefridus Onmaet te betalen. De brief overhandigen aan 

Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Solvit. 

Godefridus filius (dg: f) Godefridi Onmaet et Walterus Mertens 

promiserunt #Nijcholao Plaetmaker ad opus# Theoderici et Katherine 

liberorum dicti Godefridi Onmaet LXXX Gelre gulden seu valorem statim 

post decessum dicti Godefridi Onmaet persolvendos. Testes Dicbier et Aa 

datum in die Luce. Tradetur littera Nijcholao Plaetmaker. 

 

BP 1179 p 009r 06 do 20-10-1390. 

Henricus zv Johannes van der Weringen van Scijnle beloofde aan Johannes zvw 

Reijnerus gnd die Brouwer alle schulden te betalen, die voornoemde Johannes 

zvw Reijnerus verschuldigd is, en een lijfpacht20 van 20 lopen rogge, 

                         
20 Zie ← BP 1178 f 221v 05 do 18-03-1389, overdracht van een erfpacht voor 

de duur van het leven van de verkrijgers. 
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Bossche maat, die voornoemde Henricus en Johannes zvw Reijnerus moeten 

leveren aan Lambertus van den Hanenberch en diens vrouw Mechtildis. 

 

Henricus filius Johannis van der Weringen de Scijnle promisit super omnia 

Johanni filio quondam Reijneri dicti die Brouwer (dg: promisit super 

omnia) quod ipse (dg: Henricus predictus prefatum Johannem filium quondam 

Reijneri predicti) omnia debita que (dg: dictus) #dictus# Johannes filius 

dicti #quondam# Reijneri (dg: taliter dabit) [debebat] et tenetur 

personis (dg: quib) quibuscumque (dg: quacumque occacione .) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem quacumque occacione ut dicebat 

#taliter exsolvet [quod] alteri dampna exinde non eveniant# et [quod] 

ipse Henricus dictum Johannem filium dicti quondam Reijneri a dictis 

debitis et dampnis (dg: e) sibi exinde evenientibus et eventuris 

indempnem observabit 

+atque vitalem pensionem (dg: viginti) viginti lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam dictus Henricus et Johannes filius quondam Reijneri 

(dg: ..) solvere tenentur Lamberto van den Hanenberch et Mechtildi (dg: -

s) eius uxori. Testes Erpe et Uden datum quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 009r 07 do 20-10-1390. 

Lambertus zvw Reijnerus gnd Withoeft en zijn zuster Hilla verkochten aan 

Willelmus zv Walterus Ebbekens soen (1) een streep land, 5 lopen gerst maat 

van Nederwetten groot, in Nederwetten, ter plaatse gnd op Kollaer, naast 

Batha gnd Hacken dochter, (2) een beemd, gelegen aan het eind van 

voornoemde streep land, welke streep en beemd aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun broer Henricus zvw voornoemde Reijnerus Withoeft. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Reijneri dicti Withoeft et Hilla eius soror cum 

tutore quandam strepam terre quinque lopinos (dg: ghersten in semine 

capiente) #ordei# mensure de Nederwetten in semine capientem sitam in 

parochia de Nederwetten in loco dicto op Kollaer iuxta hereditatem (dg: 

H) Bathe dicte Hacken (dg: dicte) dochter atque pratum situm ad finem 

dicte (dg: pecie) strepe terre quas strepam terre et pratum (dg: dicta) 

sibi de morte quondam Henrici eorum fratris filii dicti quondam Reijneri 

Withoeft successione #esse# advolutas (dg: supportaverunt) vendiderunt 

(dg: W) Willelmo filio Walteri Ebbekens soen promittentes cum tutore 

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

Steenwech datum quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 009r 08 do 20-10-1390. 

Petrus zvw Johannes die Jongher en Ghisbertus Vossen van Kessel beloofden 

aan Henricus Loenman 39 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Petrus #filius quondam Johannis# die Jongher et Ghisbertus Vossen de 

Kessel promiserunt Henrico Loenman triginta novem Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 09 do 20-10-1390. 

Broeder Johannes Dargartmaker maakte bezwaar21,22 tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en belastingen gedaan door Johannes Lodder van Berlikem met 

zijn goederen. 

 

Frater Johannes Dargartmaker (dg: promis) omnes et singulas vendiciones 

et alienaciones et obligationes factas per Johannem Lodder de Berlikem 

cum suis #bonis# (dg: sui) quibuscuqmue calumpniavit. Testes Loze et 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 330v 05 wo 01-12-1389, belofte van in totaal 100 Holland 

gulden. 
22 Zie → BP 1179 p 081r 09 vr 11-08-1391, nogmaals bezwaar. 
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Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 10 do 20-10-1390. 

Jacobus zvw Paulus gnd Heijnmans soen droeg over aan Jutta van den Aker, 

voor de duur van haar leven, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Jutta met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Jacobus, 

gaande uit de goederen gnd ten Aker, in Esch. Na overlijden van voornoemde 

Jutta gaat de pacht terug naar voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus filius quondam Pauli dicti Heijnmans soen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Jutta van den Aker dicto 

Jacobo solvere tenetur hereditarie purificationis ex bonis dictis ten 

Aker sitis in parochia de Essche ut dicebat supportavit dicte Jutte ab 

eadem ad vitam eiusdem Jutte possidendam promittens ratam servare tali 

condicione quod dicta paccio statim post decessum dicte Jutte ad dictum 

Jacobum revertetur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 11 do 20-10-1390. 

Nijcholaus van Maren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Udemannus die Meester met zijn goederen. 

 

Nijcholaus de Maren omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Udemannum die Meester cum bonis #suis# (dg: bonis) quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 009r 12 ±do 20-10-1390. 

(dg: Heijmericus). 

 

BP 1179 p 009r 13 ±do 20-10-1390. 

Johannes zvw Nijcholaus van Colen verkocht aan zijn moeder Gertrudis een 

n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan (za 24-06-1391), gaande uit 

een huis23 en erf van verkoper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Jacobus Noppen enerzijds en erfgoed van Henricus Noppe 

anderzijds, alsmede uit de tuin en ander toebehoren van voornoemd huis, 

reeds belast met 3 pond geld b-erfcijns en een lijfrente van 30 schelling 

geld op het leven van Ancelmus Cuper. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai de Colen hereditarie vendidit Gertrudi 

sue matri hereditarium censum quinque luibrarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Jacobi Noppen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Noppe ex alio (dg: promittens wa) et ex #(dg: ....) 

orto et# attinentiis dicte domus et aree promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus libris dicte monete hereditarii 

census et vitali pensione XXX solidorum monete ad vitam Ancelmi Cuper 

exinde sovlenda et sufficientem facere. Testes datum [supra]. 

 

1179 mf1 A 12 p.10. 

 Quinta post Luce: donderdag 20-10-1390. 

 in crastino Luce: woensdag 19-10-1390. 

 

BP 1179 p 010v 01 do 20-10-1390. 

Everardus van Hijntam schoenmaker verkocht aan Aleijdis dvw Theodericus gnd 

Hake een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 367r 13 wo 19-06-1387, verkoop van de onderpanden, toen 

belast met een erfcijns van 3 pond geld, een erfcijns van 10 schelling 

voornoemd geld en een lijfrente van 30 schelling geld op het leven van 

Ancelmus Cuper. 
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gaande uit (1) een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus van Merlaer nzv Rodolphus van 

Merlaer enerzijds en Albertus nzv voornoemde Rodolphus van Merlaer 

anderzijds, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 4 pond 5 

schelling, (2) uit alle andere goederen van verkoper. 

 

Everardus de Hijntam sutor hereditarie vendidit Aleijdi filie quondam 

Theoderici dicti Hake hereditarium censum (dg: XX) XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Jacobi ex domo area et (dg: area) orto sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Henrici de Merlaer 

filii naturalis (dg: H) Rodolphi de (dg: Merke .......) #Merlaer# ex uno 

et inter (dg: he) Alberti filii naturalis dicti Rodolphi de Merlaer ex 

alio atque ex ceteris bonis dicti venditoris #quocumque sitis# promittens 

super habita et (dg: warandiam) habenda warandiam et aliam obligationem 

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

quatuor #librarum# et quinque solidorum ex dicta domo et area et orto 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech datum 

quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 010v 02 do 20-10-1390. 

Willelmus die Cuper, Henricus van der Rijt van Mierle en Walterus 

Sleijnninc beloofden aan jkvr Luijtgardis wv Johannes Spijerinc van Dijnter 

29 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis over een 

jaar (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Willelmus die Cuper Henricus van der Rijt de Mierle et Walterus 

Sleijnninc promiserunt domicelle Luijtgardi relicte quondam Johannis 

Spijerinc #de Dijnter# XXIX gulden scilicet XXX gemeijn placken pro 

quolibet (dg: scilt) #gulden# computato a nativitatis Domini proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 010v 03 do 20-10-1390. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel droeg over aan 

Willelmus Loijer een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van Rodolphus gnd Vespertijt van 

Nuwelant, in Nuland, ter plaatse gnd Papendijk, tussen kv Henricus van der 

Hoeven enerzijds en de gemeint van de villa van Geffen anderzijds, (2) een 

geheel erfgoed van voornoemde Rodolphus, aldaar, welke cijns Elizabeth wv 

Petrus van Sonne, tbv kvw voornoemde Petrus verwekt bij Elizabeth, gekocht 

had van voornoemde Rodolphus Vespertijt, en welke cijns nu aan hem behoort. 

Voornoemde Gerardus van Eijcke deed afstand van zijn vruchtgebruik in 

voornoemde cijns. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto Rodolphi (dg: ..) #dicti# Vespertijt de Nuwelant 

sita in parochia de Nuwelant ad locum #(dg: st)# dictum Papendijke inter 

hereditatem liberorum Henrici van der Hoeven ex uno et inter communitatem 

ville de Geffen ex alio atque de tota hereditate eiusdem Rodolphi ibidem 

sita quem censum Elizabeth (dg: ..) relicta Petri (dg: Pe) de Sonne ad 

opus liberorum a dictis quondam Petro et Elizabeth pariter genitorum erga 

dictum Rodolphum Vespertijt emendo acquisiverat prout inlitteris et quem 

nunc ad se spectare dicebat supportavit Willelmo Loijer cum litteris et 

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

#et (dg: aliorum suorum heredum) liberorum dicte quondam Elizabeth et 

Petri deponere#. Quo facto dictus Gerardus de Eijcke super suo usufructu 

sibi competente in dicto censu ad opus dicti Willelmi renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 010v 04 do 20-10-1390. 

(dg: S Heijmeri). 

 

BP 1179 p 010v 05 do 20-10-1390. 

Heijmericus zvw Theodericus gnd Heijmerics droeg over aan Johannes van 

Berlikem zv Johannes van Berlikem alle goederen, die aan Theodericus van 

Tricht en diens vrouw Bela dv Nijcholaus van Stakenborch gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Nijcholaus, aan voornoemde Heijmericus 

overgedragen door voornoemde Theodericus. 

 

Heijmericus filius quondam Theoderici dicti Heijmerics omnia (dg: et 

singula) bona Theoderico de Tricht (dg: ma) et Bele sue uxori filie 

Nijcholai de Stakenborch (dg: de) post mortem dicti Nijcholai jure 

successionis hereditarie advolvenda supportata dicto Heijmerico a dicto 

Theoderico prout in litteris supportavit Johanni de Berlikem filio 

Johannis de Berlikem cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 010v 06 do 20-10-1390. 

Mathias zvw Johannes Mathijs soen verkocht aan Hermannus Sticker een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Scoerakker, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Bartholomeus gnd Meus zv Johannes Rutghers soen 

enerzijds en Heijlwigis Teijen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Zitart, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen voornoemde Heijlwigis 

enerzijds en Arnoldus zv Henricus Mans soen anderzijds, dit stuk land reeds 

belast met 5½ penning aan de heer van Perwijs. 

 

Mathias filius (dg: J) quondam Johannis Mathijs soen hereditarie vendidit 

Hermanno Sticker hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: B) purificationis et in Busco tradendam 

ex pecia terre dicta die Sco[er]acker sita in parochia de Bucstel (dg: in 

jurisdictione dicta dincbanc de) #in loco dicto# Lijemde inter 

hereditatem Bartholomei dicti Meus (dg: Jan et H) filii Johannis Rutghers 

soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Teijen ex alio atque ex pecia 

terre dicta die Zitart sita in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicte Heijlwigis ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii 

Henrici Mans soen ex alio promittens super omnia (dg: habenda) #habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis quinque et dimidio 

denariis domino de Perewijs ex dicta parte dicta die Zitart solvenda (dg: 

s) et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Erpe et Uden datum 

supra. 

 

BP 1179 p 010v 07 do 20-10-1390. 

Willelmus zvw Henricus Rode droeg over aan Adam van Mierd een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld, die aan hem en aan zijn medeërfgenamen 

gekomen was na overlijden van Conegondis, sv voornoemde Henricus en ev 

Zebertus van Maren, uit een b-erfcijns van 8 pond 5 schelling voornoemd 

geld die Jacobus zvw Willelmus gnd tsHeerden beloofd had te betalen, een 

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

tuin, eertijds van wijlen Ghiselbertus gnd Sorghe, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, over de Sevensnese Brug, tussen erfgoed van de broers Sijmon 

en Johannes, kvw Willelmis gnd van Ghewanden, enerzijds en erfgoed van 

wijlen Arnoldus gnd Boc anderzijds, welke cijns van 3 pond 10 schelling nu 

aan voornoemde Willelmus behoort. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Rode hereditarium censum trium librarum 

et X solidorum monete sibi et suis coheredibus de morte quondam 

Conegondis (dg: ux) sororis olim dicti Henrici uxoris olim Zeberti de 

Maren successione advolutum de hereditario censu octo librarum et (dg: 

quinq) quinque solidorum dicte monete quem censum octo librarum et 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

36 

quinque solidorum Jacobus filius quondam Willelmi dicti tsHeerden 

promisit se daturum et soluturum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et orto que fuerant quondam Ghiselberti dicti 

Sorghe sitis in Busco in Buscoducis in vico Orthensi ultra pontem dictum 

communiter die Sevensneesche Bruggen inter hereditatem Sijmonis et 

Johannis fratrum filiorum quondam Willelmi dicti de Ghewanden ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Boc ex alio prout in litteris 

(dg: pro su) et quem censum trium librarum et X solidorum dictus 

Willelmus nunc ad se spectare dicebat supportavit Ade de Mierd cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

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

 

BP 1179 p 010v 08 do 20-10-1390. 

Thomas van Hijntham gaf uit aan Johannes zv Henricus gnd Tijmmerman van 

Herlaer een hofstad, in Hintham, tussen Godefridus Keijmpen enerzijds en 

Rodolphus Bever bakker anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het midden van de sloot, die ligt tussen voornoemde 

hofstad en erfgoed dat was van Henricus Gecke en Johannes Zanders, met de 

helft van voornoemde sloot; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

4 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (ma 25-

12-1391). Verkrijger zal op de hofstad een huis bouwen van 4 gebinten. 

 

Thomas de Hijntham domistadium situm in Hijntham inter hereditatem 

Godefridi (dg: Keijmpk) Keijmpen ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

(dg: H) Bever pistoris ex alio (dg: et q) tendens a communi platea 

retrorsum usque ad medium fossati siti inter dictum domistadium et inter 

hereditatem que fuerat Henrici Gecke et Johannis Zanders simul cum 

medietate eiusdem fossati dedit ad hereditarium censum Johanni filio 

Henrici dicti Tijmmerman de Herlaer ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra anum ex premissis promittens (dg: ratam servare et obligationem ex 

parte sui) warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et sufficientem 

facere) et alter repromisit promisit super omnia quod ipse supra dictum 

domistadium unam domum quatuor ligaturarum situabit. Testes (dg: datum) 

Erpe et Uden datum quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 010v 09 do 20-10-1390. 

Gerardus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Uden prebuit et reportavit. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 010v 10 wo 19-10-1390. 

Walterus van Oerle zvw Walterus van Oerle beloofde aan Johannes Camp 67 

lichte gulden24, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Walterus de Oerle filius quondam Walteri de Oerle promisit Johanni Camp 

LXVII (dg: g) licht gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet 

gulden computato ad monitionem persolvendos. Testes Erpe et Hubertus 

datum in (dg: f) crastino Luce. 

 

BP 1179 p 010v 11 wo 19-10-1390. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode ontlastte Walterus van 

Oerle van alle tegoeden, die voornoemde Walterus verschuldigd is aan 

voornoemde hr Gheerlacus. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis quitum clamavit Walterum 

de Oerle ab omnibus (dg: d) creditis que dictus Walterus tenetur dicto 

                         
24 Zie → BP 1178 f 183r 12 do 27-04-1391, overdracht van de schuldbekentenis, “67 gulden, 30 
gemene plakken voor 1 gulden gerekend”. 
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domino Gheerlaco usque in diem presentem quacumque occacione. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 010v 12 wo 19-10-1390. 

Gerisius van Os beloofde aan Heijmericus Groij 120 Gelderse gulden met 

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

 

Gerisius de Os promisit Heijmerico Groij centum et XX Gelre gulden ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Erpe et 

Steenwech datum supra. 

 

1179 mf1 A 13 p.11. 

 Quinta post Luce: donderdag 20-10-1390. 

 anno nonagesimo mensis octobris die Caprasii: donderdag 20-10-1390. 

 

BP 1179 p 011r 01 do 20-10-1390. 

Walterus van der Rullen beloofde aan Willelmus Brueder een n-erfcijns van 

20 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Walterus, in Veghel, ter plaatse gnd Buekelaer. 

 

Walterus van der Rullen promisit se daturum et soluturum Willelmo Brueder 

hereditarium censum XX librarum monete hereditarie pasche ex o[mnibus] 

bonis (dg: dictis) dicti (dg: Buekelleer dicti Willelmi) #Walteri# sitis 

in parochia de Vechel ad locum Buekelaer et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque sitis promittens warandiam et 

sufficientem facere. Testes Erpe et Uden datum quinta post Luce. 

 

BP 1179 p 011r 02 do 20-10-1390. 

En hij kan terugkopen binnen een maand rond Pasen over 2 jaar (rond zo 06-

04-1393) met 200 Gelderse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van 

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

aanwezigheid van schepenen, Johannes van der Hautart, Willelmus Rode van 

Bucstel en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo pasce proxime futuro ultra (dg: annum) duos 

annos #seu per mensem ante vel per mensem sequentem# cum CC Gelre gulden 

seu valorem et censu anni redempcionis #et cum arrestadiis#. Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne van der Hautart Willelmo Rode de 

Bucstel Johanne de Globo datum in (dg: d) anno nonagesimo mensis octobris 

die Caprasii hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 011r 03 do 20-10-1390. 

Johannes van Dijnter Herbrechts soen van Scijnle verkocht aan Willelmus 

Lobbeken een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd aan Delschot, 

tussen Margareta sv voornoemde verkoper enerzijds en Elizabeth sv 

voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Johannes de Dijnter Herbrechts soen de Scijnle hereditarie vendidit 

Willelmo Lobbeken hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia #de 

Scijnle# in loco dicto aen Delscot inter hereditatem Margarete sororis 

dicti venditoris ex uno et inter (dg: hereditatem) Elizabeth sororis 

dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 04 do 20-10-1390. 

Johannes van der Moelen zvw Henricus zv Willelmus van Lent verkocht aan 

Stephanus zvw Arnoldus gnd die Hoessche een n-erfpacht van 1½ mud gerst, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 
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huis en tuin, in Lithoijen, tussen Yda Herbrechts enerzijds en Aleijdis van 

der Slusen anderzijds, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Lange Beemden, tussen Yda van Beke enerzijds en Arnoldus Nolleken Geroncs 

anderzijds. 

 

Johannes van der Moelen #filius quondam Henrici filii Willelmi de Lent# 

hereditarie vendidit Stephano filio quondam Arnoldi dicti die Hoessche 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis) Remigii et in Busco tradendam 

ex domo et orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Yde 

Herbrechts ex uno et inter hereditatem Aleijdis van der Slusen ex alio 

atque ex uno !dimidio iugero terre sito! in dicta parochia in loco dicto 

die Lange Beemde inter hereditatem Yde de Beke ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Nolleken Geroncs ex !uno promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 05 do 20-10-1390. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 188 (170), 20-10-1390; monete pro tempore solucionis huiusmodi 

census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes Olij zvw Willelmus gnd Olij droeg over aan Alardus van Berlikem 

een b-erfcijns25 van 40 schelling geld, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit twee huizen en erven, in Den Bosch, over het 

kerkhof van Sint-Jan, tussen erfgoed van Johannes die Graftmaker enerzijds 

en erfgoed van Arnoldus Berwout nzvw Arnoldus Berwout anderzijds, en van 

welke twee huizen er een behoort aan Arnoldus gnd den Groet en het andere 

aan Hermannus zvw mr Hermannus van Dalen. 

 

Johannes (dg: Nouden) #Olij# filius quondam Willelmi dicti Olij (dg: 

hereditarie vendidit Alardo de Berlikem) hereditarium censum XL solidorum 

monete #quem se solvendum habet# solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim (dg: Domini) Johannis de et ex (dg: domo et area) duabus (dg: 

duabus) #domibus# et areis (dg: sitis) in Busco ultra cijmiterium sancti 

Johannis inter hereditatem Johannis die Graftmaker ex uno et inter et 

inter hereditatem Arnoldi Berwout filii naturalis quondam Arnoldi Berwout 

ex alio et de quibus domibus et areis una ad Arnoldum dictum den Groet et 

reliqua ad Hermannum filium quondam magistri Hermanni de Dalen spectant 

ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Alardo de Berlikem 

promittens warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 06 do 20-10-1390. 

Jacobus van den Hulze en zijn kinderen Mijchael en Johannes verkochten aan 

Johannes van den Wijenvenne, Johannes Zeghers soen van Scijnle en Petrus 

van Gherwen (1) een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Herbertus Hadewigen soen enerzijds en Bertoldus Bertouts soen anderzijds, 

(2) een beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Dekens Beemd, tussen hr 

Arnoldus van Gemert priester enerzijds en Henricus Voertmans soen 

anderzijds, (3) een beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in die 

Blakenbeemd, tussen Johannes Zegers soen enerzijds en Robbertus Jans soen 

van den Hulze anderzijds, (4) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

in die Hulze Brake, tussen Nijcholaus Hage enerzijds en Godescalcus 

Aelbrechts soen anderzijds, (5) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen 

Petrus van Gherwen, (6) alle erfgoederen, die zij onder Schijndel hebben 

liggen, belast met de onraad. 

 

Solvit XVIII solidos. 

(dg: Joh) Jacobus van den Hulze Mijchael (dg: eius) et Johannes eius 

liberi (dg: sex peciam) quendam campum situm in parochia de Scijnle in 

loco dicto Eilde inter hereditatem Herberti Hadewigen soen ex uno et 

                         
25 Zie → BP 1179 p 448v 06 do 23-01-1393, overdracht van de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

39 

inter hereditatem Bertoldi Bertouts soen ex alio item pratum situm in 

parochia (dg: ..) predicta in loco dicto Dekens Beemt inter hereditatem 

domini Arnoldi de (dg: Ghee) Gemert presbitri ex uno et inter hereditatem 

Henrici Voertmans soen ex alio item pratum situm in dicta parochia in 

loco dicto in die Blakenbeemt inter hereditatem Johannis Zegers soen ex 
!alio et inter hereditatem Robberti Jans soen van den Hulze ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto in die Hulze Brake 

inter hereditatem Nijcholai Hage ex uno et inter hereditatem (dg: .. 

Walt) Godescalci Aelbrechts soen ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Petri de Gherwen ex utroque latere coadiacentem (dg: 

item) atque omnes hereditates quas ipsi infra parochiam de Scijnle habent 

sitas vendiderunt Johanni (dg: de Rode) van den Wijenvenne Johanni 

Zeghers soen de Scijnle Petro de Gherwen promittentes super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis onraet exinde de jure 

solvendis. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 07 do 20-10-1390. 

Arnoldus van den Venne beloofde aan Walterus Delijen soen 51 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Arnoldus van den Venne promisit Waltero Delijen soen LI gulden scilicet 

XXX communes placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 08 do 20-10-1390. 

Johannes Clijnge verkocht aan de broers Johannes en Gerardus, kvw Willelmus 

van Lijt smid, 4½ hont land in Tefelen, ter plaatse gnd in de Kleebeemd, 

tussen Zanderus Goeswijns soen enerzijds en Godefridus Jans soen van 

Ouvermere anderzijds, belast met zegedijk en sloten. 

 

Johannes Clijnge quatuor et dimidium hont terre sita in parochia de 

Tefelen (dg: inter hereditatem Zand) in loco dicto in den Cleebeemt inter 

hereditatem Zanderi Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Jans soen van Ouvermere ex alio vendidit Johanni et Gerardo fratribus 

liberis quondam Willelmi de Lijt fabri promittens warandiam (dg: et ob 

dep) tamquam de hereditate ab aggere Moze et censu libera et obligationem 

deponere exceptis zegedijc et fossatis ad hoc spectantibus. Testes (dg: 

datum supra) Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 09 do 20-10-1390. 

Johannes Clijnge beloofde aan Johannes van Lijt, tbv zijn broer Gerardus, 

30 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Johannes Clijnge promisit (dg: Johanni dictis dictis Johanni et Gerardo 

fratribus) #Johanni de Lijt ad opus Gerardi sui fratris# XXX gulden 

scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden computato ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 10 do 20-10-1390. 

Reijnerus van Berze beloofde aan Godefridus van Derentheren 17 Gelderse 

gulden met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Reijnerus de Berze promisit Godefrido de Derentheren XVII Gelre gulden ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 011r 11 do 20-10-1390. 

Johannes van Ewijc beloofde aan Johannes van Lijt, gedurende 6 jaar, 

ingaande Lichtmis over een jaar, elk jaar met Lichtmis 17 Hollandse gulden 

of de waarde te betalen, en dat hij alle onraad, behorend bij de 

erfgoederen die voornoemde Johannes in Lithoijen heeft liggen, van het oude 
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werk te onderhouden. 

 

Johannes de Ewijc promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: et s) 

Johanni de Lijt ad spacium sex annorum a festo purificationis proxime 

futuro ultra annum #sine medio sequentium# anno quolibet dictorum sex 

annorum XVII Hollant gulden seu valorem anno quolibet dictorum sex 

annorum purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis 

proxime ultra annum et sic deinceps aliis annis sequentibus et quod ipse 

Johannes de Ewijc omnia onera ad hereditates dicti Johannis [quas] habet 

sitas in parochia de Lijttoijen spectantia dictis sex annis durantibus de 

antiquis operibus in bona disposicione observabit. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 B 01 p.12. 

 Quinta post Luce: donderdag 20-10-1390. 

 Sexta post Luce: vrijdag 21-10-1390. 

 

BP 1179 p 012v 01 do 20-10-1390. 

Reijnerus nzvw hr Goeswinus Moedel investiet van Lithoijen verkocht aan 

Hermannus Loden soen een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met 

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

Lithoijen, tussen Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen enerzijds en erfg 

vw Alardus Pelsers anderzijds. 

 

[Reij]nerus filius naturalis domini quondam Goeswini Moedel investiti de 

Lijttoijen hereditarie vendidit Hermanno Loden soen hereditariam 

paccionem unius modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto sitis in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Goeswini Moedel filii quondam 

(dg: Henrici) #Bernardi# de Loen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Alardi Pelsers ex alio promittens #super habita et habenda# 

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

facere. Testes Luce et Loze datum quinta Luce. 

 

BP 1179 p 012v 02 do 20-10-1390. 

Johannes van der Teijnden verkocht aan Johannes zvw Zibbo van der Scueren 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Margareta Roelofs enerzijds en Henricus van der Teijnden anderzijds. 

 

Johannes van der Teijnden hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Zibbonis van der Scueren hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Haren in loco dicto Beilver 

inter hereditatem Margarete (dg: reli) Roelofs ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Teijnden ex alio promittens warandiam et 

obligationem #aliam# deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 03 do 20-10-1390. 

Reijnerus Loesken zvw Johannes gnd Meus en Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Mudeken beloofden aan hr Johannes van Mierde 64 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen 

met Pasen (zo 26-03-1391) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391). 

 

Reijnerus Loesken (dg: filius quondam) filius quondam Johannis dicti Meus 

et Reijnerus (dg: f) Loesken filius quondam Henrici Mudeken promiserunt 

domino Johanni de Mierde LXIIII Brabant dobbel seu pro quolibet (dg: Ho) 

dobbel duos Hollant gulden seu valorem ad mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Loze datum supra. 
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BP 1179 p 012v 04 do 20-10-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 05 ±do 20-10-1390. 

De gezusters Elizabeth en Eefsa, dvw Johannes Uden soen van Tephelen, 

verkochten aan Gerardus Wilde 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Johannes en zijn vrouw Aleijdis, ouders van 

voornoemde zusters, in een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen 

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

van Vucht handschoenmaker enerzijds en een gemene weg die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg anderzijds. Verkoopsters en Ghisbertus 

van Hoessche zv voornoemde Elizabeth beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns en een b-erfcijns van 38 schelling gemeen 

paijment gaande uit het gehele huis, erf en tuin. 

 

(dg: ...) Elizabeth et Eefsa sorores filie quondam Johannis Uden soen de 

Tephelen cum tutore duas tercias partes dictis sororibus de morte quondam 

dicti Johannis et Aleijdis eius uxoris parentum olim dictarum sororum 

successione advolutas in domo et area ac orto dicti quondam Johannis 

sitis in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis de Vucht 

cijrothecarii ex uno et inter communem vicum tendentem ibidem a vico 

Hijnthamensi versus Wijnmolenberch ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Theoderico de Horm) Gerardo Wilde (dg: s) promittentes 

cum tutore (dg: w) et Ghisbertus de Hoessche filius dicte Elizabeth 

warandiam et obligationem deponere ex censu domini ducis et hereditario 

censu XXXVIII solidorum communis pagamenti ex dicta integra domo et area 

et orto de jure solvendis. 

 

BP 1179 p 012v 06 vr 21-10-1390. 

De broers Willelmus en Theodericus Rover, kvw voornoemde Johannes Uden 

soen, deden afstand van dit 2/3 deel. 

 

Willelmus et Theodericus Rover fratres liberi dicti quondam Johannis Uden 

soen super dictis dictis duabus terciis partibus et jure ad opus dicti 

emptoris renunciaverunt promittentes ratam et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Uden et Steen-(dg: st)-wech datum sexta post Luce. 

 

BP 1179 p 012v 07 vr 21-10-1390. 

Theodericus Rover Wijnrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover Wijnrics soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 012v 08 vr 21-10-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd Steijne droeg over aan Henricus Weijer een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit (1) huizen, hofstad en tuinen, gnd ten Kulen, in 

Someren, behorend aan Johannes gnd Moelner van den Beirgulen, (2) een stuk 

land, 4 lopen rogge groot, gelegen naast voornoemde huizen en hofstad, 

strekkend tot aan Johannes gnd Bolts soen, welke pacht aan hem was verkocht 

door Johannes van der Papendonc, zvw Henricus zvw Theodericus Sceijve door 

voornoemde Henricus verwekt bij diens vrouw Luijtgardus, en Arnoldus 

Bruijstens zvw Henricus Bruijn van Os ev Weijndelmoede, dvw voornoemde 

Henricus en Luijtgardis. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Steijne hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Zoemeren solvendam 

hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex domibus domistadio 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

42 

et ortis dictis ten Culen sitis in parochia de Zoemeren ad Johannem 

dictum Moelner van den Beirgulen spectantibus atque ex quadam pecia terre 

quatuor lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita iuxta 

predictas domos et domistadium tendente ad hereditatem Johannis dicti 

Bolts soen venditam sibi a Johanne van der Papendonc filio quondam 

Henrici filii quondam Theoderici Sceijve ab eodem quondam Henrico et 

Luijtgarde eius uxore pariter genito et Arnoldo Bruijstens filio quondam 

Henrici Bruijn de Os marito et tutore legitimo Weijndelmoede sue uxoris 

filie dictorum quondam Henrici et Luijtgardis prout in litteris 

supportavit Henrico Weijer cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 09 vr 21-10-1390. 

(dg: Theodericus Roverus Wijnrics soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: #Theodericus# Roverus Wijnrics soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra). 

 

BP 1179 p 012v 10 vr 21-10-1390. 

Gerardus die Wilde beloofde aan Elizabeth dvw Johannes Uden soen van 

Tefelen 75 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 07-

02-1391) te betalen. 

 

Gerardus die Wilde promisit Elizabeth filie quondam Johannis Uden soen de 

Tefelen septuaginta quinque Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 11 vr 21-10-1390. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Eefsa dvw Johannes Uden soen van Tefelen 

74 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) 

te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit Eefse filie quondam Johannis Uden soen de 

Tefelen LXXIIII Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 012v 12 vr 21-10-1390. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch machtigde Henricus 

Weijer zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch dedit 

potestatem Henrico Weijer suos census pacciones et redditus et credita 

que sibi debentur et debebuntur monendi etc usque ad revocacionem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 13 vr 21-10-1390. 

Henricus zv Ghibo gnd Ridder van Crumvoert verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 bunder minus 1 

dagmaat beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, waarvan (1) een deel 

tussen Willelmus Witloc enerzijds en kvw Henricus Brabant anderzijds, (2) 

het resterende deel naast Henricus Witloc, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus filius Ghibonis dicti Ridder de Crumvoert hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi (dg: Colen so) Cnoden soen de 

Vucht hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure (dg: so) de 

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

uno bona) duobus bonariis prati minus una diurnata sitis in parochia de 

Helvoert in loco dicto Leendonc (dg: inter hereditatem) de quibus una 
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pars inter hereditatem Willelmi Witloc ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Brabant ex alio et reliqua pars ibidem contigue 

iuxta Henrici Witloc (dg: .) ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 012v 14 za 22-10-1390. 

Johannes van Erpe verpachtte aan Gerardus van Kilsdonc de windmolen in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Coeverlingen, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), per jaar voor 23 mud koren, 

2/3 deel rogge en 1/3 deel gerst, maat van Sint-Oedenrode, op de molen te 

leveren, ¼ deel met Sint-Remigius, ¼ deel met Kerstmis, ¼ deel met Pasen en 

¼ deel met Sint-Jan. Gerardus zal de molen onderhouden van bouwwerken. 

Johannes van Erpe zal daarvoor ruw hout en ruw ijzer leveren. Zou de molen 

door ongeluk of oorlog verloren gaan, dan zal Gerardus geen schade hebben. 

Zou de molen te gronde gaan door onachtzaamheid van Gerardus, {p.13r} dan 

zal hij Johannes van Erpe schadeloos houden. 

 

Johannes de Erpe molendinum venti ad se spectantem situm in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Coeverlingen cum eius attinentiis 

universis dedit ad annuum pactum Gerardo de Kilsdonc ab eodem ad spacium 

trium annorum a festo nativitatis Domini proxime futuro sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum trium annorum pro XXIII 

modiis bladi pro duabus partibus siliginis et pro tercia parte ordei 

mensure de Rode danda et solvenda dicto Johanni ab altero videlicet pro 

una quarta parte Remigii pro altera quarta parte in nativitatis Domini 

pro tercia parte in festo pasce et pro reliqua quarta parte in festo 

nativitatis Johannis #et pro primo pasce# et supra dictum molendinum 

tradendis additis condicionibus que sequuntur videlicet quod dictus 

Gerardus dictum molendinum dictis tribus annis durantibus in bona 

disposcione tenebit de edificiis tenebit et conservabit quod dictus 

Johannes de Erpe ad conservacionem dictorum edificiorum tradet et 

deliberabit ligna et ferrum dictum ruhout et ruijser item si contingat 

dictum molendinum dicto spacio pendente [com]muni infortunio ?quam guerio 

extunc dictus Gerardus nullum dampnum exinde (dg: even) habebit scilicet 

si dictum molendinum ex negligencia dicti Gerardi subvertetur 

 

1179 mf1 B 02 p.13. 

 Sabbato post Luce: zaterdag 22-10-1390. 

 Quinta post Severini: donderdag 27-10-1390. 

 Secunda post Martini: maandag 14-11-1390. 

 in profesto Elisabeth: vrijdag 18-11-1390. 

 in die Elisabeth: zaterdag 19-11-1390. 

 

BP 1179 p 013r 01 za 22-10-1390. 

extunc dictus Gerardus prefatum Johannem de Erpe ab huiusmodi dampnis 

eidem Johanni exinde eventis indempnem servabit [et] mediantibus 

predictis promisit warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia et quod dictus Gerardus dictas 

condiciones faciet ?..... et fideliter adimplebit. Testes Dicbier et 

Hubertus datum sabbato post Luce. Et erit una littera pro Johanne. 

 

BP 1179 p 013r 02 za 22-10-1390. 

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

Bladel een n-erfcijns van 8 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 4 morgen minus 1½ hont 

land, in Kessel, in een kamp gnd Heinkens Kinder Hoeve, op de sloot aldaar, 

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

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

der Heiligen Land van Kessel, reeds belast met maasdijken en zegedijken. 
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Henricus van der Molen filius quondam Bernardi de Lijt hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel hereditarium censum octo Hollant gulden vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in nativitatis 

Johannis ex quatuor jugeribus terre minus uno et dimidio hont sitis in 

parochia de K[essel] in campo dicto Heijnkens (dg: H) Kijnder Hoeve super 

fossatum ibidem inferius inter dictum fossatum ex uno et inter 

hereditatem Aleidis van der Molen ex alio atque ex quatuor iugeribus 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto dat Stroebroec iuxta 

hereditatem dictam der Heijligen Lant van Kessel prout ibidem sunt sita 

et ad dictum venditorem dinoscuntur pertinere ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

aggeribus Mose et zegedike ad premissa spectantibus et sufficientem 

facere. Testes Aa et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013r 03 za 22-10-1390. 

Henricus Loenman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Loenman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 013r 04 do 27-10-1390. 

Destijds had Albertus zvw Willelmus van Bakelaer al zijn goederen 

overgedragen aan Laurencius zv Stephanus van Wetten en aan Cristianus zvw 

Goeswinus Specht van Wetten. Thans droeg voornoemde Laurencius zijn helft 

in deze goederen over aan Johannes van Zelant, tbv hem en Elizabeth dvw 

Walterus van Bekelaer. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Aelbr) Albertus filius quondam Willelmi 

de Bakelaer (dg: sp) supportasset Laurencio filio Stephani de Wetten et 

Cristiano filio quondam Goeswini Specht de Wetten omnia sua bona 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ?ut 

?dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Laurencius medietatem ad se spectantem in dictis bonis omnibus 

hereditariis et paratis supportavit Johanni de Zelant (dg: et Elizabeth 

filie quondam) ad opus sui et ad opus Elizabeth filie (dg: dicti) 

#quondam# Walteri de Bekelaer promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et (dg: Goes) #Jacobus Steenwech# 

datum quinta post Severini. 

 

BP 1179 p 013r 05 ma 14-11-1390. 

Willelmus gnd Westloc alias gnd Wilkop verkocht aan Conrardus zv Arnoldus 

Coenen soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Beek bij Aarle, tussen 

Margareta gnd Griet heren Everaert enerzijds en Theodericus van den Broec 

anderzijds, (2) alle goederen die voornoemde verkoper heeft of zal krijgen, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

(dg: Willelmus dictus Willems hereditarie vendidit J) Willelmus dictus 

Westloc (dg: hereditarie vend) alias dictus Wilkop hereditarie vendidit 

Conrardo filio Arnoldi Coenen soen hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Lamberti ex domo et orto sitis in Beke prope 

Aerle inter hereditatem Margarete dicte Griet heren Everaert ex uno et 

hereditatem Theoderici van den Broec ex alio atque ex omnibus bonis a 

dicto venditore habitis et imposterum acquirendis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi inde prius 

solvendis. Testes Jacobus et Jacobus datum secunda post Martini. 

 

BP 1179 p 013r 06 ma 14-11-1390. 

Voornoemde verkoper Wille verkocht aan voornoemde koper Conrardus een 

n-erfcijns van 10 schelling, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

voornoemd huis, tuin en andere erfgoederen, reeds belast met grondcijnzen. 

Voornoemde Conrardus zal de cijns niet manen, zolang Aleijdis wv Henricus 
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Stansen leeft. 

 

Dictus Wille venditor hereditarie vendidit dicto Conrardo emptori 

hereditarium censum X solidorum solvendum hereditarie Lamberti ex dictis 

domo et orto et aliis (dg: he) bonis ut supra promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi prius 

solvendis tali condicione quod dictus Conrardus dictum censum non monebit 

quamdiu (dg: Alan) Aleijdis relicta Henrici Stansen vixerit in humanis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013r 07 vr 18-11-1390. 

Johannes van Audehuesden droeg over aan zijn schoonzoon Johannes Moelnere 

zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die 

Thomas gnd Hoeghe van Helmont beloofd had aan voornoemde Johannes, resp. 

aan diens kinderen Johannes en Hadewigis, met Lichtmis in Aarle te leveren, 

gaande uit de helft van een hoeve, in Aarle. 

 

Johannes de Audehuesden usufructum sibi competentem in hereditaria 

paccione octo modiorum siliginis mensure de Helmont quam Thomas dictus 

Hoeghe de Helmont promiserat se daturum dicto Johanni ad eius vitam et 

post eum Johanni et Hadewigi eius liberis (dg: f) purificationis et in 

(dg: H) parochia de Aerle tradendam ex medietate mansi siti in parochia 

de Arle prout in litteris legitime supportavit Johanni Moelnere suo 

genero cum litteris et jure (dg: pro) promittens ratam servare. Testes 

Erpe et Dicbier datum in profesto Elisabeth. 

 

BP 1179 p 013r 08 ±vr 18-11-1390. 

Voornoemde Johannes van Audehuesden droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 

Moelnere de helft van het vruchtgebruik, dat hij heeft in de hoeve, gnd ten 

Bogaarden, in Deurne, bij de kerk. 

 

Dictus Johannes de Audehuesden (dg: usufructum sibi competentem) 

medietatem de usufructu dicto Johanni competente in manso dicto ten 

Boeghaert sito in parochia de Doerne prope ecclesiam ut dicebat legitime 

supportavit Johanni Moelnere suo genero promittens ratam servare. Testes 

datum [ut supra]. 

 

BP 1179 p 013r 09 ±vr 18-11-1390. 

Johannes Erenbrechts soen van Kessel en Emondus van Hellu beloofden aan 

Philippus Jozollo 30 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390; 12+25=37 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Erenbrechts soen de Kessel et Emondus de Hellu promiserunt 

Philippo Jozollo XXX Hollant gulden ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena II. Testes Erpe et Hubertus datum ut supra Hubertus 

dixit. 

 

BP 1179 p 013r 10 ±vr 18-11-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013r 11 za 19-11-1390. 

Johannes Buekentop en Arnoldus Mersman beloofden aan Nicholaus zvw Henricus 

Pluijm 52½ Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 05-03-1391) te betalen. 

 

Johannes Buekentop et Arnoldus Mersman promiserunt Nicholao filio quondam 

Henrici Pluijm LIIJ Gelre gulden vel valorem ad letare Jherusalem proxime 
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persolvendos. Testes Erpe et Steenwech datum in die Elisabeth. 

 

BP 1179 p 013r 12 za 19-11-1390. 

Johannes Stephens soen van Empel verkocht aan Johannes van Boert een 

n-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) 2 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd die Roden, beiderzijds tussen wijlen Jacobus 

Didderics soen, (2) halve hofstad, in Empel, ter plaatse gnd die Hosteden, 

tussen Ludovicus Stephens soen enerzijds en Johannes zv Gerardus gnd Roest 

anderzijds. 

 

Johannes Stephens soen de Empel hereditarie vendidit Johanni de Boert 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum boni ordei mensure de 

Busco solvendam purificationis et pro primo ultra annum ex duobus 

jugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto die Roden inter 

hereditatem quondam Jacobi Didderics soen ex utroque latere atque ex 

dimidio domistadio sito in dicta parochia in loco dicto die Hosteden 

inter hereditatem Ludovici Stephens soen ex uno et hereditatem Johannis 

filii Gerardi dicti Roest ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: except) et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013r 13 za 19-11-1390. 

Cristianus zv Petrus Canen soen van Nuenen droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Elsbena dvw Elizabeth dvw Sijmon van der Eijken een 

stukje land, in Nuenen, beiderzijds tussen Godefridus gnd Sijmons Zwager. 

Voornoemde Elsbena zal recht van weg hebben, gnd wagenweg, in het erfgoed 

van voornoemde Cristianus, gelegen naast het huis van voornoemde 

Cristianus, naar voornoemd stukje land. 

 

Cristianus filius (dg: quo) Petri Canen soen de Nuenen particulam terre 

sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem Godefridi dicti Sijmons 

Zwager ex utroque latere ut dicebat hereditarie supportavit Elsbene filie 

quondam Elizabeth filie quondam Sijmonis van der Eijken #in modum 

permutationis# promittens warandiam et obligationem deponere hoc eciam 

addito quod dicta Elsbena habebit et hereditarie obtinebit viam quandam 

dictam wagenwech in hereditate dicti Cristiani sita contigue iuxta domum 

dicti Cristiani (dg: ad) vehendi scilicet ad dictam particulam terre (dg: 

ret) et hoc ad minus dampnum et tempore (dg: apes) apto. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 013r 14 za 19-11-1390. 

Voornoemde Elsbena droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Cristianus 

zv Petrus Canen soen een stukje land, in Nuenen, beiderzijds tussen 

Godefridus Sijmons soen Swager. 

 

Dicta #Elsbena cum tutore# (dg: Elisabeth) particulam terre sitam in 

parochia de Nuenen inter hereditates Godefridi Sijmons soen #Swager# ex 

utroque latere ut dicebat hereditarie supportavit Cristiano filio Petri 

Canen soen in modum permutationis etc promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere salva dicte Elsbene via in dicta particula terre ut 

in precedenti contractu continentur. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf1 B 03 p. 14. 

 Secunda post Elisabeth: maandag 21-11-1390. 

 in die Cecilie: dinsdag 22-11-1390. 

 Sexta post Huberti: vrijdag 04-11-1390. 

 

BP 1179 p 014v 01 ma 21-11-1390. 

Petrus en Margareta, kvw Johannes Koc van Vechel, verkochten aan Johannes 

zv Willelmus van Zelant een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Mierlo, 
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met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit een hoeve, gnd Ravenshoeve, 

in Mierlo. 

 

Petrus et Margareta liberi quondam Johannis Koc de Vech[el] cum tutore 

hereditariam paccionem quindecim lopinorum siliginis mensure (dg: de 

Helmont) de Mierle quam se solvendam hereditarie purificationis et in 

Mierle tradendam ex manso dicto Ravenshoeve sito in parochia de Mierle et 

ex eius attinentiis ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

Willelmi de Zelant promittentes cum tutore warandiam et obligationem in 

dicta paccione deponere. Testes Uden et Dicbier datum secunda post 

Elisabeth. 

 

BP 1179 p 014v 02 ma 21-11-1390. 

Theodericus Loekaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C=. 

Theodericus Loekaert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 014v 03 ma 21-11-1390. 

Bodo zvw mr Arnoldus van Zamten en Henricus Berns soen droegen over aan 

Henricus zv Matheus Peters soen hun recht te mogen bouwen in de poort, gnd 

Peters Scuts Poort, en in een bouwwerk gnd rondeel aldaar. 

 

(dg: scribatur). 

Bodo filius quondam magistri Arnoldi de Zamten (dg: Wellinus Scilder) et 

Henricus Berns soen totum jus ipsis competens edificandi in porta dicta 

Peters Scuts Poert et in quodam edificio dicto rondeel ibidem sito ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Henrico filio Mathei Peters soen. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 014v 04 ma 21-11-1390. 

De broers Johannes en Willelmus, kvw Wolterus van Bakelaer, droegen over 

aan Johannes zv Willelmus de Zelant alle erfgoederen, die hen aan zullen 

komen zijn na overlijden van hun oom Albertus van Bakelaer. 

 

Johannes et Willelmus fratres liberi quondam Wolteri de Bakelaer omnes 

singulas hereditates ipsis (dg: de n) post mortem Alberti de Bakelaer 

eorum avunculi sui avunculi successione hereditarie advolvendas quocumque 

locorum sitas ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio 

Willelmi de Zelant promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014v 05 di 22-11-1390. 

Johannes Moelnere zvw Godefridus Moelnere verkocht aan Thomas Willems soen 

tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch naast de gevangenpoort, een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Pinksteren en de 

andere helft met Sint-Martinus, gaande uit een erfgoed van voornoemde 

Johannis Moelnere, in Den Bosch, aan het einde van de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Egidius moelner enerzijds en erfgoed van Gerardus van der 

Oether anderzijds, alsmede uit de gebouwen op dit erfgoed, reeds belast met 

de hertogencijns en met 40 schelling geld aan Benedictus gnd Bits en 

Heilwigis, kvw Arnoldus Bits. 

 

Johannes Moelnere filius quondam Godefridi Moelnere hereditarie vendidit 

Thome Willems soen et (dg: Ghisbertus Se de Spina) ad opus pauperum pro 

tempore decumbentium in maiori hospitali siti in Busco iuxta portam 

captivorum hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim penthecostes et mediatim Martini ex hereditate ipsius Johannis 

Moelnere sita in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem Egidii 

multoris ex uno et hereditatem Gerardi van der Oether ex alio atque ex 

edificiis in eadem hereditate consistentibus ut dicebat promittens super 
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habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

ducis et XL solidis monete Benedicto dicto Bits et Heilwigi liberis 

quondam Arnoldi Bits inde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Hubertus datum in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 014v 06 di 22-11-1390. 

Henricus zv Ghibo gnd Ridder verkocht aan Thomas Willems soen tbv de armen 

in het Groot Gasthuis, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), uit een 

b-erfpacht van 22 lopen rogge, Bossche maat, die Arnoldus Engbrechts soen 

beloofd had aan voornoemde Henricus verkoper, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) een 

stuk land in Helvoirt, tussen Ghibo Hannen soen enerzijds en Arnoldus 

Engbrechts soen anderzijds, (2) een stuk land in Helvoirt, tussen kinderen 

van Werghaertshuijsen enerzijds en Johannes Appel anderzijds, (3) een stuk 

land en een stukje eusel daarnaast gelegen, in Helvoirt, tussen Johannes 

Gielijs enerzijds en kvw Henricus Brabant anderzijds, (4) een stuk land in 

Helvoirt, tussen Henricus gnd des Persoens enerzijds en voornoemde Arnoldus 

Engbrechts soen anderzijds, (5) een bunder beemd in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Leendonk, tussen Willelmus Witloc enerzijds en kv Henricus Brabant 

anderzijds, (6) een bunder minus een dagmaat beemd, in Helvoirt, tussen 

Henricus Witloc enerzijds en Gerardus Witloc anderzijds. De beemden waren 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius Ghibonis dicti Ridder hereditarie vendidit (dg: dictis 

....toribus) #Thome Willems soen# ad opus pauperum ut supra hereditariam 

(dg: censum) paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex annua et 

hereditaria paccione viginti duorum lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Arnoldus Engbrechts soen promiserat se daturum et soluturum dicto 

Henrico venditori hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et 

in Busco tradere ex pecia terre sita in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Ghibonis Hannen soen ex uno et hereditatem Arnoldi Engbrechts 

soen ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum de Werghaertshuijsen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Appel ex alio item ex pecia terre et particula hereditatis dicte 

eeusel sibi adiacente sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Gielijs ex uno #et hereditatem# liberorum quondam Henrici Brabant ex alio 

item ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici 

dicti des Persoens ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Engbrech[ts] 

soen ex alio prout in litteris item ex uno bonario prati sito in parochia 

predicta in loco dicto Leendonc inter hereditatem Willelmi Witloc ex uno 

et hereditatem liberorum Henrici Brabant ex alio item ex uno bonario 

prati minus una diurnata sito in dicta parochia inter hereditatem Henrici 

Witloc ex uno et hereditatem Gerardi Witloc ex alio ut dicebat promittens 

(dg: v) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto (dg: IX d) censu ducis ex dictis pratis solvendo et sufficientem 

facere. Testes Dicbier et Loze datum in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 014v 07 di 22-11-1390. 

Henricus Scoetken van Os verkocht aan Johannes Perre een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd die Moschaten Geer, in Oss, tussen Theodericus Venbossch 

enerzijds en erfgoed van het klooster van de schoot van H.Maria anderzijds. 

 

Henricus Scoetken (dg: h) de Os hereditarie vendidit Johanni Perre 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii ex pecia #terre# (dg: sita in) dicta die Moschaten 

Gheer sita in parochia de Os inter hereditatem Theoderici Venbossch ex 

uno et inter hereditatem conventis monachorum de sinu beate Marie ex alio 

ut dicebat promittens super habita et acquirenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Aa datum in 

die Cecilie. 

 

BP 1179 p 014v 08 di 22-11-1390. 

Johannes van Lijttoijen zv Henricus Sijmons soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Lijttoijen filius Henrici Sijmons soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014v 09 di 22-11-1390. 

Corstina wv Henricus Becker de jongere droeg over aan haar zoon Gerardus en 

schoonzoon Ludolphus van Middelwijc haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, 

cijnzen en pachten, onder het hertogdom Brabant, met achterstallige 

termijnen. De brief overhandigen aan Jacobus Loze. 

 

........ Scabini noluerunt. ....... loef. 

Corstina relicta quondam Henrici Becker junioris cum tutore usufructum 

competens in omnibus et singulis hereditatibus (dg: quas si) censibus et 

paccionibus quocumque locorum infra (dg: villicacionem) ducatum Brabancie 

situatas et solvendos #cum arrestadiis# ut dicebat legitime supportavit 

Gerardo suo filio et Ludolpho #(?dg: ?dicto)# de Middelwijc suo genero 

promittens (dg: r-) cum tutore ratam servare. Testes Uden et Aa datum 

(dg: 3a) in die Cecilie. Detur Jacobo Loze. 

 

BP 1179 p 014v 10 di 22-11-1390. 

Gerardus Becker zvw Henricus Becker de jongere droeg over aan Gerardus 

Eghens soen, tbv Ego zv voornoemde Gerardus, een b-erfcijns van 8 pond 

geld, met Driekoningen te betalen, gaande uit erfgoederen in Huesellingen, 

welke cijns aan wijlen Johannes gnd Becker zvw Henricus Becker was verkocht 

door Johannes gnd Snaecsaert, welke cijns aan wijlen voornoemde Henricus 

Becker de jongere was gekomen na overlijden van voornoemde Johannes Becker, 

en welke cijns aan voornoemde Gerardus was gekomen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Henricus. 

 

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

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie epiphanie 

Domini ex quibusdam hereditatibus in parochia de Huesellingen situatis 

venditum Johanni dicto quondam Becker filio quondam Henrici Becker a 

Johanne dicto Snaecsaert prout in litteris quem censum #dictus Gerardus# 

dicto quondam Henrico Becker juniori de morte dicti quondam Johannis (dg: 

succ) Becker successione hereditarie advolutum esse et sibi de morte 

dicti quondam Henrici sui patris successione hereditarie advolutum esse 

dicebat hereditarie supportavit (dg: d) Gerardo Eghens soen ad opus 

Egonis filii dicti Gerardi cum litteris et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1179 p 014v 11 vr 04-11-1390. 

Johannes van Os gewantsnijder zvw Goeswinus van Bernheze beloofde aan zijn 

zoon Johannes, tbv laatstgenoemde Johannes en Matheus zv eerstgenoemde 

Johannes, een n-erfcijns van (dg: oude schilden) 60 pond, met Sint-Andreas 

te betalen, gaande uit (1) alle goederen, die aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (2) alle goederen die aan 

eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van Jacobus Willems en 

diens vrouw Elizabeth tante van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Os pannicida filius quondam Goeswini de (dg: B) Bernheze 

promisit super omnia Johanni suo filio ad opus eiusdem Johannis sui filii 

et ad opus Mathei filii primodicti Johannis quod ipse Johannes 

primodictus dabit et exsolvet (dg: he) dictis Johanni et Matheo fratribus 

(dg: suis) liberis (dg: suis) primodicti Johannis hereditarium censum LX 
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(dg: aude scilde) #librarum# hereditarie (dg: nativitatis Domini) 

#Andree# ex omnibus et singulis bonis et hereditatibus primodicto Johanni 

de morte quondam suorum parentum seu alterius eorum successione advolutis 

quocumque consistentibus sive sitis atque ex omnibus bonis et 

hereditatibus primodicto Johanni (dg: Jo) de morte quondam Jacobi Willems 

et Elizabeth eius uxoris matertere olim primodicti Johannis seu de morte 

alterius eorum successione advolutis quocumque consistentibus sive sitis 

promittens super omnia warandiam. Testes Uden et Hubertus datum sexta 

post [H]uberti. 

 

BP 1179 p 014v 12 vr 04-11-1390. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van beloofde voornoemde cijns niet te 

manen, zolang Johannes van Os leeft. 

 

Dictus Johannes filius (dg: quondam) Johannis de (dg: -s) Os predicti 

promisit super omnia quod non monebit dictum censum quamdiu dictus 

Johannes de Os vixerit salvis suis litteris ?etc. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 B 04 p. 13 bis. 

 in die Cecilie: dinsdag 22-11-1390. 

 in vigilia epijphanie: donderdag 05-01-1391. 

 in crastino Agnetis: zondag 22-01-1391. 

 

BP 1179 p 013br 01 di 22-11-1390. 

Gheerlacus van Zonne zvw Arnoldus Rutghers soen verkocht aan Katherina van 

den Water een n-erfcijns van 4 Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1391), gaande uit 2 

huizen, erven en een tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen 

wijlen Petrus Alarts enerzijds en Lodekinus Lodewijchs soen anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht en een b-erfcijns van 3 hoenderen. 

 

Gheerlacus de Zonne filius quondam Arnoldi Rutghers soen hereditarie 

vendidit Katherine van den Water hereditarium censum (dg: quatuor) 

#quatuor# Gelres gulden seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

ex duabus domibus et areis ac orto sitis in parochia de Orten in loco 

dicto Maelstrem inter hereditatem quondam Petri Alarts ex uno et inter 

hereditatem (dg: J) Lodekini Lodewijchs soen ex alio promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere !hereditaria paccione (dg: unius 

siliginis) et hereditario censu trium pullorum exinde solvendis. Testes 

(dg: d) Erpe et Uden datum in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 013br 02 di 22-11-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390), met 40 Gelderse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes Groet, 

Henricus Mutsart, Theodericus van der Wagen en Tielmannus van den Waerd. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium semper dicto spacio 

durante cum quadraginta Gelre gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne Groet 

Henrico Mutsart Theoderico van der Wagen Tielmanno van den (dg: Ward) 

Waerd. 

 

BP 1179 p 013br 03 di 22-11-1390. 

Henricus Mutsart droeg over aan Petrus van Drueten een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd dat Hoge Weide, tussen Theodericus Hermans soen en zijn 

broer Johannes enerzijds en Mathijas Spermer anderzijds, welke cijns aan 
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hem was verkocht door Johannes Huijsman zvw Willelmus Leijten soen. De 

brief overhandigen aan Petrus van Berze. 

 

Henricus Mutsart hereditarium censum XX solidorum #monete# solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duobus (dg: du) iugeribus terre sitis 

in parochia de Os in loco dicto dat Hoghe Weijde inter hereditatem 

Theoderici Hermans soen (dg: ex) et Johannis sui fratris ex uno et inter 

hereditatem Mathije Spermer ex alio venditum sibi a Johanne Huijsman 

filio quondam Willelmi Leijten soen prout in litteris supportavit Petro 

de Drueten cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Uden et Hubertus datum supra. Tradetur 

littera Petro de Berze. 

 

BP 1179 p 013br 04 do 05-01-1391. 

Nijcholaus van Drueten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{in margine sinistra:} Nijcholaus de Drueten prebuit et reportavit. 

Testes Erpe et Aa datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1179 p 013br 05 do 05-01-1391. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde cijns over aan Petrus van Berze. 

 

Dictus Petrus dictum censum supportavit Petro de Berze cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Aa datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1179 p 013br 06 do 05-01-1391. 

Henricus Mutsart droeg over aan Petrus van Drueten een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd op die Hoge Weide, tussen Theodericus Hermans soen 

enerzijds en Mathijas Spermer anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

door Johannes Huijsman. De brief overhandigen aan Petrus van Berze. 

 

Henricus Mutsart hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Domini ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Os in 

loco dicto op die Hoghe Weijde inter hereditatem Theoderici Hermans soen 

ex uno et inter hereditatem Mathije Spermer (dg: -s) ex alio venditum 

sibi a Johanne Huijsman prout in litteris supportavit (dg: de Drue) Petro 

de Drueten cum litteris promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Traditur Petro de Berze. 

 

BP 1179 p 013br 07 do 05-01-1391. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde cijns over aan Petrus van Berze. 

 

Dictus Petrus dictum censum supportavit Petro de Berze cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Aa datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1179 p 013br 08 di 22-11-1390. 

Lambertus van Creijtenborch zvw Willelmus van Hamsfelt ev Beatrix dvw 

Daniel van den Stadeacker droeg over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 

alle goederen, die aan voornoemde Lambertus en zijn vrouw Beatrix gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Daniel en diens vrouw Margareta, ouders 

van voornoemde Beatrix. 

 

Lambertus de Creijtenborch filius quondam Willelmi de Hamsfelt maritus et 

tutor legitimus ut dicebat Beatricis sue uxoris filie quondam Danielis 

van den Stadeacker omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria atque parata sibi et dicte Beatrici eius uxori de morte dicti 

quondam Danielis atque de morte quondam Margarete eius uxoris parentum 

dudum dicte Beatricis successione hereditarie advoluta quocumque locorum 
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situata hereditarie supportavit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

et Hubertus datum (dg: ....) in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 013br 09 di 22-11-1390. 

Johannes van Dommellen beloofde aan Lambertus van Creijtenborch, tbv hem en 

zijn vrouw Beatrix dvw Daniel van den Stadeacker, een lijfpacht van 15 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een 

hoeve, gnd ten Nieuwenhuize, in Woensel, ter plaatse gnd Straten, reeds 

belast met de grondcijns. De langstlevende zal 9 mud krijgen. 

 

Solvit. 

Johannes de Dommellen promisit se daturum et soluturum Lamberto de 

Creijtenborch ad opus sui et ad opus Beatricis sue uxoris filie quondam 

Danielis van den Stadeacker vitalem pensionem quindecim modiorum 

siliginis mensure de Oerscot anno quolibet ad vitam ipsorum amborum 

purificationis et pro primo ultra annum et in Vechel tradendam ex manso 

dicto ten Nuwenhuijze sito in parochia de (dg: St) Woensel ad locum 

dictum Straten et ex eius attinentiis universis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi prius inde solvendo et alter eorum diutius vivens 

novem modios siliginis de dictis XV modiis siliginis ad eius vitam 

obtinebit scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013br 10 di 22-11-1390. 

Jkvr Agnes van Hoescot gaf uit aan Gerardus van den Waude een hoeve, in 

Woensel, ter plaatse gnd op Geen Verrenbroek, zoals de hoevenaars die 

bezaten, met de vrijheid die bij deze hoeve hoort; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 20 mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis aan 

voornoemde jkvr Agnes en haar zuster Jutta, of de langstlevende van hen 

beiden, in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar (zo 02-02-

1393), en na overlijden van voornoemde zusters op de hoeve te leveren. 

 

Solvit totum. 

Domicella Agnes de Hoescot cum tutore mansum quendam (dg: dictum te) 

situm in parochia de Woensel ad locum dictum op Gheen Verrenbroec cum 

eius attinentiis universis prout coloni dicti mansi huiusmodi mansum 

hucusque possidere consueverunt et cum tota libertate ad dictum mansum 

spectante ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Gerardo van den Waude 

ab eodem pro hereditaria paccione XX modiorum siliginis mensure de 

Woensel danda dicte domicelle Agneti a dicto Gerardo hereditarie 

purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis proxime 

ultra (dg: duos) duos annos et ad vitam dicte domicelle Agnetis et Jutte 

eius sororis (dg: in Busco) vel alterius earundem in Busco scilicet post 

mortem dictarum sororum super predictum mansum tradenda ex (dg: p) 

prenmissis promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum. 

 

BP 1179 p 013br 11 di 22-11-1390. 

Bertoldus Voget verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus Voget prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 013br 12 zo 22-01-1391. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde hoeve met de vrijheid over aan 

Willelmus van Hetsrode, belast met de pacht in de brief vermeld. De brief 

van voornoemde Willelmus overhandigen aan zijn zoon Rodolphus of aan hem. 

 

Tradetur littera dicti Willelmi Rodolpho suo filio vel sibi. Solvit 

totum. 

Dictus Gerardus dictum mansum cum eius attinentiis #et libertate# 
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supportavit Willelmo de Hetsrode promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes Aa et Hubertus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 013br 13 zo 22-01-1390. 

Voornoemde Gerardus van den Waude beloofde aan voornoemde gezusters Agnes 

en Jutta van Hoescot een lijfpacht van 5 steen vlas en 1 zester raapzaad, 

maat van Woensel, met 1 nieuwe schild, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Gerardus van den Waude promisit se daturum dictis Agneti et Jutte 

de Hoescot sororibus vitalem pensionem quinque ponderum lini et unius 

sextarii seminis raparum mensure de Woensel cum uno novo scuto anno 

quolibet ad vitam dictarum sororum vel alterius earum purificationis et 

pro primo ultra duos annos (dg: ex dicto ...) et in Busco tradere ex 

dicto manso et eius attinentiis et alter earum diutius vivens 

integraliter habebit scilicet cum ambo etc. Testes datum [ut supra]. 

 

BP 1179 p 013br 14 zo 22-01-1390. 

Voornoemde Gerardus van den Waude beloofde aan jkvr Agnes van Hoescot 100 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar te betalen (zo 02-

02-1393). 

 

Dictus Gerardus van den Waude promisit domicelle Agneti de Hoescot C 

Hollant gulden vel valorem a purificationis proxime ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 013br 15 zo 22-01-1390. 

Willelmus beloofde voornoemde Gerardus van de lijfpacht schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Willelmus promisit super habita et habenda dictum Gerardum a dicta 

pensione indempnem servare. Testes Aa et Hubertus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1179 p 013br 16 zo 22-01-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus 60 Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus promisit dicto Gerardo LX Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf1 B 05 p. 14 bis. 

 in die Cecilie: dinsdag 22-11-1390. 

 in crastino Cecilie: woensdag 23-11-1390. 

 in vigilia beati Andree: dinsdag 29-11-1390. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 03-12-1390. 

 

BP 1179 p 014bv 01 di 22-11-1390. 

Hr Arnoldus Bruijn investiet van Lithoijen verhuurde aan Petrus van Maren ¼ 

deel in de helft van de tiende van de villa van Lithoijen, voor de duur van 

het lopend jaar. 

 

Dominus Arnoldus Bruijn investitus de Lijttoijen quartam partem in 

medietate decime (dg: de Lij) ad se spectante ville (dg: de) .... 

Lijttoijen ut dicebat (dg: legitime suppor) locavit Petro de Maren ab 

eodem ad spacium presentis anni et non ultra possidendam promittens 
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warandiam. Testes Aa et Hubertus datum in die Cecilie. 

 

BP 1179 p 014bv 02 wo 23-11-1390. 

Gerardus Becker zvw Henricus gnd Becker de jongere droeg over aan zijn 

schoonzoon Ludolphus gnd Loef van Middelwijc de helft in ongeveer 6 morgen 

land, in Nuland, ter plaatse gnd die Hoeve, die aan voornoemde Gerardus en 

Ludolphus gekomen waren na erfdeling na overlijden van Henricus Becker de 

oudere. De brief overhandigen aan voornoemde Jacobus Loze. 

 

Scabini noluerunt. 

Gerardus Becker filius quondam Henrici dicti Becker junioris medietatem 

ad se spectantem in sex jugeribus terre #vel circiter# sitis in parochia 

de Nuwelant ad locum dictum die Hoeven (dg: inter) que sex jugera terre 

predicta (dg: fuerant dicti quondam Henrici Becker junioris ut dicebat 

hereditarie sup) dicto Gerardo et Ludolpho dicto Loef de Middelwijc eius 

genero de morte quondam Henrici Becker senioris successione hereditarie 

sunt advoluta et (dg: prom prout di) ipsis mediante divisione habita 

inter eorum in hoc coheredes habita cesserunt in partem ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Ludolpho promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Loze datum (dg: 3 

quarta post) in crastino #Cecilie# (dg: Lucie). Detur dicto Jacobo Loze. 

 

BP 1179 p 014bv 03 wo 23-11-1390. 

Hr Henricus van Best priester en mr Godefridus van Vlimen executores van hr 

Arnoldus van der Sporct verklaarden ontvangen te hebben van Johannes Otten 

soen, gedurende de afgelopen 8 jaar, elk jaar 8 pond geld, die voornoemde 

Johannes aan wijlen voornoemde hr Arnoldus van der Sporct beloofd had. 

 

Dominus Henricus de Best presbiter magister Godefridus de Vlimen 

executores ut dicebant domini Arnoldi van der Sporct recognoverunt se 

recepisse a Johanne Otten soen per spacium octo annorum preteritorum 

quolibet dictorum octo annorum VIII libras monete quas dictus Johannes 

prefato quondam domino Arnoldo van der Sporcct! hereditarie solvere 

promiserat ut dicebant. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 014bv 04 di 29-11-1390. 

Godefridus Herbrechts soen droeg over aan Johannes Vinninc goudsmid de 

helft van een lijfrente van 16 oude schilden, op het leven van Jacobus zv 

Johannes Wrede, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met 

Sint-Petrus-Banden, welke gehele lijfrente Jacobus zvw Johannes Wrede van 

Herpen verworven had van de stad Den Bosch26, en welke lijfrente voornoemde 

Jacobus overgedragen27 had aan voornoemde Godefridus. 

 

                         
26 SAsH OSA 1. 
Rekening 1. p.9. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.21 … Opten anderen dach van augusto … Opten 

selven dach … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 2. p.39. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.49 … Op ons vrouwen dach 

purificacio (ma 02-02-1400) … p.50 … Opten selven dach … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot gedeelte van de lijfrenten. Wel bewaard is: p.78 … Op 

sente Peters dach ad vincula (zo 01-08-1400) … p.79 … Opten selven dach … Item Jacob Wreden 

VIII sc. 

Rekening 4. p.92. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende 

is binnen der selver stat int halve jair voirscr … p.103 … Noch op ons vrouwen dach voirs (wo 

02-02-1401) … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 5. p.123. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.133 … Noch op sinte Jacobs dach (di 25-07-

1402) … Item Jacob Wreden VIII sc. 

Rekening 6. p.155. … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix 

gilt binnen der selver stat int halve jair voirs … p.164 … Opten irsten dach van augusto (zo 

01-08-1406) … Noch opten selven dach … p.165 … Item Jacob Wreden VIII sc. 
27 Zie ← BP 1178 f 340r 10 za 15-01-1390, overdracht van de lijfrente. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

55 

Godefridus Herbrechts soen medietatem vitalis pensionis sedecim aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum (dg: v) #{zie 

boven dit contract}: solvende anno quolibet ad vitam Jacobi filii 

Johannis Wrede mediatim purificationis et mediatim Petri ad vincula# quam 

pensionem #integram# Jacobus filius quondam Johannis Wrede de Herpen #ad 

eius vitam# erga oppidum de Busco acquisiverat et quam pensionem dictus 

Jacobus dicto Godefrido supportaverat prout in litteris scabinorum 

legitime supportavit Johanni Vinninc aurifabro cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis competente promittens ratam servare et 

obligationem in dicta medietate deponere ex parte dicti Godefridi. Testes 

Uden et Aa datum in vigilia beati Andree. 

 

BP 1179 p 014bv 05 di 29-11-1390. 

Willelmus Baliaert maakte bezwaar tegen de verkoping en vervreemding gedaan 

door Johannes van Kuijc van Ghewanden met zijn goederen. 

 

Willelmus Baliaert vendicionem et alienacionem factas per Johannem de 

(dg: Kuij.c) #Kuijc# de Ghewanden cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014bv 06 za 03-12-1390. 

Arnoldus Sanders soen en Henricus van Loect verkochten aan Johannes nzvw 

Wolterus van Erpe (1) 4 lopen roggeland, in Oss, tussen voornoemde Johannes 

nzvw Wolterus van Erpe enerzijds en Johannes Buc anderzijds, (2) 2 morgen 4 

hont heide, in Oss, tussen voornoemde Johannes nzvw Wolterus enerzijds en 

Johannes Huijsman Willems soen anderzijds. 

 

Arnoldus Sanders soen et Henricus de Loect quatuor lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Os inter hereditatem Johannis filii 

naturalis quondam Wolteri de Erpe ex uno et inter hereditatem Johannis 

Buc ex alio ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt dicto Johanni) atque 

duo jugera et quatuor hont terre mericalis sita in dicta parochia de Os 

inter hereditatem dicti Johannis filii naturalis dicti quondam Wolteri ex 

uno et inter hereditatem Johannis Huijsman Willems soen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Jo) dicto Johanni filio naturali 

dicti quondam Wolteri de Erpe promittentes warandiam et obligationem 

deponere (dg: tali a) tamquam de vero allodio. Testes Uden et Steenwech 

datum sabbato post Andree. 

 

BP 1179 p 014bv 07 za 03-12-1390. 

Theodericus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Os prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014bv 08 za 03-12-1390. 

De gezusters Aleijdis en Luijtghardis, dvw Henricis molenaar van Herlaer, 

en Woltherus zvw Willelmus zvw voornoemde Henricus molenaar deden tbv 

andere wettige kvw voornoemde Henricus molenaar afstand van alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus molenaar en 

diens vrouw Guedeldis. Voornoemde Luijtgardis behoudt voor zich 1 

zesterzaad land, gnd die Vlashof, in Gestel, tussen Goessuinus van Halle 

enerzijds en erfgoed gnd een venne anderzijds, en een beemd, in Gestel, ter 

plaatse gnd dat Gestelse Bos, tussen de gemeint enerzijds!. 

 

Aleijdis et Luijtghardis sorores filie quondam Henrici multoris de 

Herlaer cum tutore et Woltherus filius quondam Willelmi filii dicti 

quondam Henrici multoris super omnibus et singulis bonis ipsis de morte 

dicti quondam Henrici multoris et Guedeldis sue uxoris successione 

hereditarie advolutis quocumque locorum sitis ut dicebat ad opus aliorum 

liberorum legitimorum dicti quondam Henrici multoris hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 
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parte eorum deponere salvis dicte Luijtgardi et sibi libere reservatis 

sextariata terre dicta die Vlashof sita in parochia de Gestel inter 

hereditatem Goessuini de Halle ex uno et hereditatem dictam een venne ex 

alio atque prato sito in dicta parochia in loco dicto dat Ghestelsche 

Bossche inter communitatem ex uno! (dg: ce ex int p ut dicebant testes). 

Testes Uden et Steenwech datum sabbato post Andree. 

 

BP 1179 p 014bv 09 za 03-12-1390. 

Hr Johannes, Egidius, Lambertus en Aleijdis, kvw Henricus molenaar van 

Herlaer, en Woltherus zvw Willelmus zvw voornoemde Henricus molenaar deden 

tbv Luijtghardis dvw voornoemde Henricus molenaar afstand van voornoemde 

zesterzaad land en beemd. 

 

Dominus (dg: Egio) Johannes Egidius Lambertus et Aleijdis liberi quondam 

Henrici multoris de Herlaer cum tutore et Woltherus filius quondam 

Willelmi filii dicti quondam Henrici multoris super dictis sextariata 

terre et prato atque super toto jure ad opus Luijtghardis filie dicti 

quondam Henrici multoris hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014bv 10 za 03-12-1390. 

Hr Johannes, Egidius en Lambertus, zvw Henricus molenaar van Herlaer, 

beloofden aan hun zuster Aleijdis 50 Gelderse gulden28 of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) en de andere 

helft met Kerstmis daarop volgend (ma 25-12-1391). 

 

Dominus Johannes Egidius #et# Lambertus filii quondam Henrici multoris de 

Herlaer promiserunt Aleijdi eorum sorori quinquaginta Gelre gulden vel 

valorem mediatim Jacobi proxime futurum et mediatim in festo nativitatis 

Domini deinceps subsequente presolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 014bv 11 za 03-12-1390. 

Voornoemde 3 schuldenaren beloofden aan hun zuster Luijtgardis 10 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te 

betalen. 

 

Dicti tres debitores promiserunt Luijtgardi eorum sorori X Gelre gulden 

vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 014bv 12 za 03-12-1390. 

Hr Johannes en Egidius, kvw Henricus molenaar van Herlaer, beloofden aan 

Walterus zvw Willelmus zvw voornoemde Henricus molenaar 34 Geldersee gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-

1391) en de andere helft met Kerstmis daarop volgend (ma 25-12-1391). 

 

Dominus Johannes et Egidius liberi quondam Henrici multoris de Herlaer 

promiserunt #Waltero# filio quondam Willelmi filii dicti quondam Henrici 

multoris XXXIIII Gelre gulden vel valorem mediatim Jacobi proxime et 

mediatim Domini deinceps subsequente persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 014bv 13 za 03-12-1390. 

Hr Johannes en Egidius, kvw Henricus molenaar van Herlaer, deden tbv hun 

broer Lambertus afstand van (1) alle erfgoederen die voornoemde wijlen 

Henricus molenaar ter plaatse gnd Dungen had liggen, (2) 5 stukken land in 

Gestel bij Herlaer, (2a) dat Ven, (2b) die Haag, (2c) die Pas, (2d) dat 

Hezeakker Stuk, (2e) Door die twee Veken. 

 

                         
28 Zie → BP 1179 p 150v 02 wo 10-04-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Dominus Johannes et Egidius liberi quondam Henrici multoris de Herlaer 

super omnibus hereditatibus quas dictus quondam Henricus multor ad locum 

dictum Dungen habuit sitas insuper super quinque peciis terre sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer quarum una dat Venne altera die Hage 

tercia die Passe quarta dat Hezeacker Stucke et quinta Doer die twe Veken 

nuncupantur atque super toto jure ad opus Lamberti eorum fratris 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf1 B 06 p. 15. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 03-12-1390. 

 in crastino conversionis Pauli: donderdag 26-01-1391. 

 in crastino Nicholai: woensdag 07-12-1390. 

 

BP 1179 p 015r 01 za 03-12-1390. 

Lambertus zvw Henricus molenaar van Herlaer deed tbv zijn broer Egidius 

afstand van alle die goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus molenaar, uitgezonderd de erfgoederen die voornoemde 

wijlen Henricus ter plaatse gnd Dungen had liggen en 5 stukken land in 

Gestel bij Herlaer. 

 

Lambertus filius quondam Henrici multoris de Herlaer super omni[bus] et 

singulis bonis ipsi (dg: ?et) de morte quondam dicti Henrici multoris sui 

patris successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis (dg: sit 

ut) ut dicebat atque super toto jure ad opus Egidii sui [fratris] 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: eorum) sui deponere salvis tamen dicto Lamberto hereditatibus [quas 

dictus] quondam Henricus ad locum dictum Dungen habuit sitas atque 

quinque peciis terre sitis in parochia de Gestel prope Herlaer prout in 

contractu immediate precedente continetur. Testes Uden et Steenwech datum 

sabbato post Andree. 

 

BP 1179 p 015r 02 za 03-12-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd des Vrijesen soen van Weert verkocht aan 

Godefridus Andries soen van Berlikem een n-erfcijns van 35 schelling geld, 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), gaande uit een huis en tuin, 

aan het Hinthamereinde, tussen erfgoed van Arnoldus Didden soen enerzijds 

en Laurencius Jacobs soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 

45 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: de Weert) filius quondam Henrici dicti des Vrijesen soen de 

Weert #Weert# (?dg: . ...) hereditarie vendidit Godefrido Andries soen de 

Berlikem hereditarium censum XXXV solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo Johannis proxime futuro 

ex domo et orto sitis ad finem Hijnthamensem inter hereditatem Arnoldi 

Didden soen ex uno et hereditatem Laurencii Jacobs soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

ducis et XLV solidis dicte monete prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Erpe et Uden datum ut supra. 

 

BP 1179 p 015r 03 do 26-01-1391. 

De broers Boudewinus en Johannes, kvw Petrus gnd Boijdens soen, en Egidius 

zvw Willelmus Gilijs soen en Gerardus zvw Arnoldus Truden soen, szvw 

voornoemde Petrus, maakten een erfdeling van erfgoederen, die waren van 

wijlen voornoemde Petrus, onder de vrijdom van Den Bosch. 

Voornoemde broers Boudewinus en Johannes kregen (1) de helft van een 

erfgoed, tussen Johannes van den Camp enerzijds en Lambertus Moelner en kvw 

Reijnerus van Lijt anderzijds, te weten de helft reichting voornoemde 

Lambertus Moelnere en kvw Reijnerus, (2) een stuk land, aldaar, 1 

zesterzaad rogge groot, gelegen in de andere helft van voornoemde erfgoed, 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

58 

in een kampje. Boudewinus en Johannes zullen recht van weg hebben over de 

andere helft, die ten deel gevallen is aan voornoemde Egidius en Gerardus. 

 

Boudewinus et Johannes fratres liberi quondam Petri dicti Boijdens soen 

et Egidius filius quondam Willelmi Gilijs soen et Gerardus filius quondam 

Arnoldi Truden soen generi dicti quondam Petri recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de hereditatibus que fuerant dicti 

quondam Petri infra libertatem oppidi de Busco sitis ut dicebant mediante 

quadam divisione !mediante qua divisione medietas hereditatis site infra 

dictam (dg: medietatem) libertatem inter hereditatem Johannis van den 

Camp ex uno et inter hereditatem Lamberti Moelner et hereditatem 

liberorum quondam Reijneri de Lijt ex alio ut dicebant (dg: mediante qua 

divisione mediante qua divisione medietas dicte hereditatis) #scilicet# 

videlicet illa medietas que sita est versus hereditatem dictorum Lamberti 

Moelnere et liberorum dicti quondam Reijneri #atque pecia terre sita 

ibidem (dg: inter hereditatem Jo) unam sextariatam terre siliginee 

continens sita in reliqua medietate dicte (dg: medietatis) hereditatis in 

quodam campulo ?per# dictis Boudewino et Johanni fratribus cessit! in 

partem ut dicti Egidius et Gerardus recognoverunt super quibus et jure 

etc promittentes ratam servare et si via juris (dg: sal) hoc addito quod 

dicti Boudewinus et Johannes habebunt et hereditarie obtinebunt (dg: 

ultra) #in# alteram medietatem dicte (dg: .) hereditatis dictis Egidio et 

Gerardo in partem cessam viam quandam #eundi redeundi ambulandi et 

pergendi# ad dictam (dg: h) medietatem eiusdem hereditatis (dg: vehendi 

pergendi eundi quotiens ind) dictis Egidio et Gerardo in partem cessam 

(dg: ad) totiens quotiens ?indigunt ad minus dampnum. Testes Dicbier et 

Aa datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1179 p 015r 04 do 26-01-1391. 

Voornoemde Egidius en Gerardus kregen de andere helft van voornoemd 

erfgoed, te weten de helft naast voornoemde Johannes van den Camp, minus 1 

zesterzaad land in een kampje, dat aan voornoemde Boudewinus en Johannes 

ten deel was gevallen. 

 

Et mediante (dg: ad) eadem divisione altera medietas dicte hereditatis 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

Johannis van den Camp #minus tamen de dicta medietate una sextariata 

terre sita per se in quodam campulo per se que sextariata terre dictis 

Bou[dewino] et Johanni fratribus simul cum reliqua medietate dicte 

hereditatis cessit in partem# dictis Egidio et Gerardo cessit in partem 

ut alii recognoverunt promittentes ratam servare et (dg: obligationem) si 

via juris salva tamen dictis Boudewino et Johanni via quadam in dicta 

medietate dictis (dg: Ger) Egidio et Gerardo in partem cessa #eundi 

redeundi ambulandi# pergendi scilicet per eandem medietatem ad aliam 

medietatem (dg: dictis) dicte hereditatis dictis Boudewino et Johanni in 

partem cessam (dg: ad) totiens quotiens ipsi indigunt ad minus dampnum. 

#(dg: testes datum supra)# Testes datum in crastino conversionis. 

 

BP 1179 p 015r 05 wo 07-12-1390. 

Willelmus van Vlaenderen beloofde aan Willelmus gnd van Gheleen 170 

Gelderse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 26-03-

1391), 1/3 deel met Sint-Jan (za 24-06-1391) en 1/3 deel Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1391). 

 

Solvit. 

(dg: Gerardus) #Willelmus# de Vlaenderen promisit Willelmo dicto van 

Gheleen C et LXX Gelre gulden vel valorem pro una tercia parte pasce pro 

altera tercia parte Johannis et pro ultima tercia parte Remigii proxime 

persolvendos. Testes Dicbier (dg: et Uden ... datum ... ... ?sente 

Barbare) et Aa datum in crastino Nicholai. 
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BP 1179 p 015r 06 wo 07-12-1390. 

Theodericus Splitaf droeg over aan Johannes Nerinc bakker een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 3 mud voornoemde Johannes Nerinc beloofd had aan 

voornoemde Theodericus, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft, die 

aan voornoemde Theodericus behoorde, in een hoeve van wijlen Arnoldus 

Ghodens soen, in Tilburg, naast erfgoed van een zekere Wisscaert, met een 

gemene weg ertussen. 

 

Theodericus Splitaf hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco de hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem trium modiorum siliginis Johannes Nerinc pistor promiserat 

se daturum daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie 

purificationis de medietate que ad dictum Theodericum spectabat in quodam 

manso quondam Arnoldi Ghodens soen sito in parochia de Tilborch contigue 

iuxta hereditatem cuiusdam dicti Wisscaert quadam communi plathea 

interiacente et ex attinentiis eiusdem medietatis singulis et universis 

tam infra dictam parochiam quam extra eandem consistentibus sive sitis 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: ..) dicto Johanni (dg: 

Ner) Nerinc promittens warandiam et obligationem in dicta paccione unius 

modii siliginis deponere. Testes Uden et Steenwech datum in crastino (dg: 

Barbare) Nicholai. 

 

BP 1179 p 015r 07 wo 07-12-1390. 

Rutgherus Cort zvw Henricus gnd Cort en zijn zoon Henricus verkochten29 aan 

Jacobus van den Wiel (1) een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, die 

Heilwigis dvw Theodericus Spiker aan voornoemde Rutgherus beloofd had, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

erfgoederen met gebouwen in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Petrus gnd 

Muijser enerzijds en het water anderzijds, (2) een b-erfcijns van 6 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, waarin Andreas Valant woonde, en uit de ondergrond en de 

gebouwen bij dit huis, welke cijns Ghisbertus ?Moijtinc, tbv kvw voornoemde 

Henricus Cort verwekt bij zijn vrouw Elisabeth, had gekocht van Woltherus 

gnd Bexken Dicbier. 

 

Rutgherus Cort filius quondam Henrici dicti Cort et Henricus eius filius 

hereditarium censum quinque librarum et X solidorum monete quem Heilwigis 

filia quondam Theoderici Spiker promiserat se daturum et soluturum dicto 

Rutghero hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quibusdam 

hereditatibus sitis in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi versus 

murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam Petri dicti Muijser ex 

uno et inter (dg: he) aquam ibidem ex alio [simul cum] edificiis in 

eisdem consistentibus prout in litteris atque hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo 

sita in Busco in vico Vuchtensi in qua Andreas Valant commorari consuevit 

et ex toto fundo ac edificiis ad ip[s]am domum spectantibus venditum 

Ghisberto Moijt[in]c ad opus puerorum dicti quondam Henrici Cort ab ipso 

Henrico et Elisabeth eius uxore pariter genitorum et generandorum !erga 

Woltherum dictum Bexken Dicbier acquisiverat prout in litteris et quem 

nunc ad se pertinere dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo [van den] 

Wiel supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Dicbier et Aa datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 015r 08 wo 07-12-1390. 

Ludingus Pinappel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
29 Zie → BP 1182 p 075r 07 ma 26-04-1400, verkoop van beide cijnzen. 
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Ludingus Pinappel prebuit et (dg: reportavit testes) reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

1179 mf1 B 07 p. 16. 

 in crastino Nijcholai: woensdag 07-12-1390. 

 in die Barbare: zondag 04-12-1390. 

 Dominica post conceptionem: zondag 11-12-1390. 

 Secunda post conceptionem Marie: maandag 12-12-1390. 

 

BP 1179 p 016v 01 wo 07-12-1390. 

....... dvw Johannes Dochnode verkocht aan haar broer Godefridus de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Bonaert enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

Pasteijdebecker anderzijds, deze helft belast met 20 schelling. De brief 

overhandigen aan Johannes van den Dijk en Grote Ludinc. 

 

....... ....... 

....... filia quondam Johannis Dochnode cum tutore medietatem ad se 

spectantem domus et aree site in Busco in vico reparatorum [veterum] 

#.......# vestium inter hereditatem Johannis Bonaert ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Pasteijdebecker ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido suo fratri promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis XX solidis ex dicta medietate solvendis. 

Testes Dicbier et Aa datum in crastino (dg: Barbare) #Nijcholai#. Detur 

Johannis de Aggere et Magno Ludinc. 

 

BP 1179 p 016v 02 wo 07-12-1390. 

Arnoldus Nolleken Gheroncs maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 30 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen Arnoldus Nolleken 

Quap, in Den Bosch, op de Vughterdijk. 

 

Arnoldus Nolleken Gheroncs hereditarium censum XXX solidorum solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area que 

fuerat quondam Arnoldi Nolleken Quap sita in Busco super aggerem 

Vuchtensem ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 016v 03 wo 07-12-1390. 

Henricus Hoessche kramer gaf uit aan Ywanus Stierken (1) 2 stukken land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, (1a) tussen Godescalcus 

Arts soen enerzijds en Rodolphus Godevaerts anderszijds, (1b) die 

Riedakker, tussen Elisabeth Reijners enerzijds en wijlen Petrus Alaerts en 

Katherina Jordens anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd 

het Zand, tussen voornoemde Elisabeth Reijners enerzijds en voornoemde 

Ywanus Stierken anderzijds, zoals dit behoorde aan Ghevardus van Achel; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), 

reeds belast met 1/8 deel van de onraad van het onderhoud van een hek en de 

helft van het onderhoud van een afscheiding aldaar. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Ywanus tot onderpand (3) 4 lopen land, in Vught Sint-

Petrus. 

 

Henricus Hoessche institor duas pecias terre sitas in parochia sancti 

Petri de Vucht ad locum dictum Vuchter Acker quarum una inter hereditatem 

Godescalci Arts soen ex uno et hereditatem Rodolphi Godevaerts ex alio 

(dg: tendens) altera dicta est die Riedacker inter hereditatem Elisabeth 

Reijners ex uno et inter hereditatem quondam Petri Alaerts et Katherine 

Jordens ex alio sunt site (dg: de) ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam 

paccionem undecim sextariorum siliginis mensure de Busco d) item peciam 

terre sitam ibidem ad locum dictum tSant inter hereditatem Elisabeth 

Reijners predicte ex uno [et] hereditatem Ywani Stierken ex alio prout 
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jamdicta pecia terre ad Ghevardum de Achel pertinere consuevit ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Ywano Stierken ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione undecim sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Henrico ab altero purificationis et pro 

primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

excepta octava parte (dg: or) oneris dicti onraet conservacionis cuiusdam 

repaguli dicti hecken atque (dg: medietatem) pro conservacione medietatis 

cuiusdam sepis #ibidem site# ad dictas hereditates spectante deponere et 

alter repromisit ex premissis et ad maiorem securitatem dictus Ywanus 

quatuor lopinatas terre sitas in dicta parochia (dg: inter hereditatem) 

ad pignus imposuit. Testes Dicbier et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 016v 04 zo 04-12-1390. 

Willelmus zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Arnoldus zv Hermannus van 

Eijndoven en Henricus van den Molen zvw Bernardus van Lijt beloofden aan 

Gerardus zvw Petrus Oer 37 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis Arnoldus 

filius Hermanni de Eijndoven Henricus van den Molen filius quondam 

Bernardi de Lijt promiserunt Gerardo filio quondam Petri Oer XXXVII Gelre 

gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes Dicbier et 

Ghemert datum in die Barbare. 

 

BP 1179 p 016v 05 zo 04-12-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 016v 06 ±do 08-12-1390. 

Wolterus Doelvoet, Zeelkinus van der Straten Willems soen en Willelmus bv 

voornoemde Zeelkinus verkochten aan Petrus Pels 2 morgen land, in Oss, in 

een kamp, gnd Robbijns Kamp, tussen voornoemde Wolterus Doelvoet enerzijds 

en Henricus van der After anderzijds, belast met waterlaten. 

 

(dg: Willelmus Koc) Wolterus Doelvoet Zeelkinus van der (dg: Strate Su) 

Straten Willems soen et Willelmus frater dicti (dg: Zel) Zeelkini duo 

jugera terre sita in parochia de Os in campo dicto Robbijns Camp inter 

hereditatem dicti Wolteri Doelvoet ex uno et inter hereditatem Henrici 

van der After ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro Pels 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus ad 

premissa spectantibus ut dicebant. Testes (dg: Hubertus et Steenwech 

datum in die conceptionis Marie). 

 

BP 1179 p 016v 07 zo 11-12-1390. 

Arnoldus Ruver verkocht aan Henricus Matheus soen, tbv Agnes dvw Metta van 

Berze wv Henricus van Amerzoijen, een n-erfcijns van 4½ oude schild of de 

waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land, gnd die 

Berg Kamp, in Empel, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en erfgoed, gnd 

die Brede Akkeren, anderzijds, reeds belast met een lijfrente van 4 oude 

schilden aan Theodericus Schout en zijn vrouw, (2) 1 morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd Sluijscap, tussen een gemene waterlaat enerzijds en 

kinderen gnd Keelbrekers Kijnder anderzijds, (3) ½ morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd Sluijscap, tussen Theodericus gnd Bleijker enerzijds en 

wijlen Willelmus Claes soen anderzijds, (4) een huis en tuin, in Empel, 

tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw Jacobus Luwe anderzijds. 

 

Arnoldus Ruver hereditarie vendidit Henrico Matheus soen ad opus Agnetis 

filie quondam Mette de Berze relicte quondam Henrici de Amerzoijen 

hereditarium censum quatuor ac dimidium! aude scilde vel valorem 
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solvendum hereditarie Remigii ex quinque jugeribus terre dictis die Berch 

Camp sitis in parochia de Empel inter hereditatem Gerardi de Berkel ex 

uno et inter hereditatem dictam die Brede Ackeren ex alio atque ex uno 

(dg: et dimidio) jugero (dg: jugeribus) terre sito in dicta parochia (dg: 

inter h coe) in loco dicto Sluij[s]cap! inter aqueductum communem ex uno 

et hereditatem liberorum dictorum Keelbrekers Kijnder ex alio item ex 

dimidio jugero terre sito in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Theoderici dicti Bleijker ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

Claes soen ex alio item ex domo et orto sito in dicta parochia inter 

communem platheam ex uno et inter hereditatem heredum quondam Jacobi Luwe 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepta vitali pensione quatuor aude scilde Theoderico Schout et eius 

uxori ex dictis quinque jugeribus terre solvenda et sufficientem facere. 

Testes Uden et Dicbier datum dominica post conceptionem. 

 

BP 1179 p 016v 08 zo 11-12-1390. 

Gerardus Baliaert beloofde aan Arnoldus en Henricus, nkvw Theodericus zv 

Bartholomeus, 100 oude schilden of de waarde, met Kerstmis over 2 jaar (wo 

25-12-1392) te betalen. 

 

Gerardus Baliaert promisit Arnoldo et Henrico pueris naturalibus quondam 

Theoderici filii Bartholomei C aude scilde vel valorem a nativitatis 

Domini proxime ultra duos annos persolvendos. Testes Erpe et Steenwech 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 016v 09 ma 12-12-1390. 

Reijnerus van Mechlinea verklaarde ontvangen te hebben van Nicholaus Rover 

83 1/3 gulden geld van Gelre, in afkorting van het geld, dat Johannes van 

Vorsselaer, zijn zoon Gerardus, Willelmus van Nuwelant, Egidius van Goerle 

en Nicholaus gnd Rover beloofd hadden aan voornoemde Reijnerus, wegens 

zoenakkoord mbt de dood van Henricus gnd Bije Jans soen. 

 

Reijnerus de Mechlinea recognovit se recepisse a Nicholao Rover LXXXIII 

gulden et terciam partem unius gulden monete Gelrie (dg: qu) in 

abbreviationem pecunie quam Johannes de Vorsselaer Gerardus (dg: eius 

filius Willelmus) #eius# filius Willelmus de Nuwelant Egidius de Goerle 

et Nicholaus #dic[tus]# Rover dicto Reijnero occacione reconciliacionis 

necis quondam Henrici dicti Bije Jans soen promiserunt ut dicebat. Testes 

Dicbier et Hubertus datum secunda post conceptionem Marie. 

 

BP 1179 p 016v 10 ma 12-12-1390. 

Stephanus Wert droeg alle goederen, die hij heeft of zal krijgen, over aan 

zijn natuurlijke zoon Elijas. De brief overhandigen aan Elias en aan 

niemand anders. 

 

Stephanus Wert omnia bona ab ipso ad presens habita et imposterum 

acquirenda ut dicebat hereditarie supportavit Elije suo filio naturali 

promittens (dg: ratam servare) warandiam. Testes datum ut supra. Detur 

Elie et nulli alteri. 

 

1179 mf1 B 08 p. 17. 

 Secunda post conceptionis: maandag 12-12-1390. 

 in crastino octavarum epijphanie:zaterda 14-01-1391. 

 Quinta post Lucie: donderdag 15-12-1390. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 16-12-1390. 

 Secunda post Lucie: maandag 19-12-1390. 

 

BP 1179 p 017r 01 ma 12-12-1390. 

Bertoldus zvw Henricus Berthouds soen verkocht aan Gerardus van Geffen een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen met Sint-Remigius, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 
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erfgoed van Johannes van Herlaer enerzijds en erfgoed van Arnoldus van der 

Heijden anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 1 oude groot en 40 

schelling aan hr Henricus van Best. 

 

Bertoldus filius quondam Henrici Berthouds soen hereditarie vendidit 

Gerardo de Geffen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

[hereditarie] Remigii ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Herlaer ex uno et 

he[reditatem] Arnoldi van der Heijden ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu unius 

antiqui grossi et XL solidis domino Henrico de Best inde solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes Dibier et Ghemert datum secunda post 

conceptionis. 

 

BP 1179 p 017r 02 ma 12-12-1390. 

Bertholdus gnd Bertouds soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Bke) Bertholdus dictus Bertouds soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 017r 03 za 14-01-1391. 

Henricus zvw Goessuinus van Tricht verkocht aan Gheerlacus Cnode (1) de 

helft in een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen voornoemde 

Gheerlacus Cnode enerzijds en Henricus van Ghenen anderzijds, (2) een stuk 

land in Oirschot, ter plaatse gnd Mellicrot, tussen Johannes van der 

Enghels Brake enerzijds en Johannes gnd die Keser anderzijds, met de weg 

die hierbij hoort. 

 

Henricus filius quondam Goessuini de Tricht #medietatem ad se spectantem 

in# pecia terre sita in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Henrici de Ghenen 

ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

Mellicrot inter hereditatem (dg: dicti Gheerlaci Cnode) #Johannis (dg: 

?de) van der Enghels Brake# ex uno et hereditatem Johannis dicti (dg: de) 

die Keser ex alio cum via ad (dg: dictas pecias) #premissa de jure# terre 

spectante ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Bruijstino Palaert) #dicto 

(dg: Gh) Gheerlaco Cnode# promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de vero allodio. Testes (dg: datum ut supra Steen) Ghemert et 

Steenwech datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1179 p 017r 04 za 14-01-1391. 

Willelmus die Decker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus die (dg: die) Decker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 017r 05 ±ma 12-12-1390. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs: de helft van een hoeve, gnd die Hove 

ter Heide, in Zeelst, {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs (dg: mans) medietatem mansi 

dicti communiter (dg: der H) die Hove ter Heijden siti in parochia de 

Zeelst cum attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et 

universis. 

 

BP 1179 p 017r 06 ma 12-12-1390. 

Johannes van Vlijmen, zijn zuster Luijtgardis, en Reijnoldus en Arnoldus, 

kv voornoemde Johannes van Vlijmen, verkochten aan Mechtildis dvw Jacobus 
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Coptiten een b-erfcijns van 5 pond geld, uit een b-erfcijns30,31,32,33 van 14 

pond voornoemd geld, die Franco Luborgen moet betalen aan Luijtgardis van 

der Dijesen, haar dochter Ulendis en Woltherus zv voornoemde Luijtgardis, 

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

erfgoed in Den Bosch, achter het huis van voornoemde Luijtgardis, waarin 

zij woonde, welk erfgoed over de stroom gelegen is naast een straatje dat 

loopt van de stal van Gerardus gnd met den Koijen naar Beurde, en welk 

erfgoed strekt vanaf voornoemd straatje naar erfgoed van Johannes 

Proeftsken, en uit 5 ramen (=huidenspanners) op het eerstgenoemde erfgoed 

staande, welk erfgoed en 5 ramen voornoemde Franco in cijns gekregen had 

van voornoemde Luijtghardis, Ulendis en Woltherus, voor de hertogencijns, 

en voor voornoemde cijns van 14 pond voornoemd geld, en welke cijns van 5 

pond aan verkopers behoort. 

 

Johannes de Vlijmen Luijtgardis eius (dg: filia) #soror# cum tutore 

Reijnoldus et Arnoldus liberi dicti Johannis de Vlijmen hereditarium 

censum quinque librarum monete de hereditario censu XIIII librarum dicte 

monete (dg: quat) quem censum XIIII librarum Franco Luborgen Luijtgardi 

(dg: -s) van der Dijesen Ulendi eius filie atque Wolthero filio eiusdem 

Luijtgardis solvere tenetur hereditarie mediatim Domini et (dg: Johannis) 

mediatim Johannis ex hereditate sita in Busco retro domum dicte 

Luijtgardis (dg: que hereditas inter) in qua commorari consuevit et que 

hereditas sita est ibidem ultra aquam ibidem currentem iuxta viculum 

euntem ibidem de stabulo Gerardi dicti met den Koijen versus Buerde et 

que hereditas (dg: .) tendit a dicto viculo usque ad hereditatem Johannis 

(dg: Poens) Proeftsken (dg: quo) et ex quinque pannitensoriis in 

primodicta hereditate stantiis et ad easdem spectantibus quam hereditatem 

simul cum dictis quinque pannitensoriis dictus Franco erga Luijtghardem 

Ulendem et Woltherum predictos pro censu domini nostri ducis et pro 

predicto censu XIIII librarum dicte monete ad censum acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus (dg: hereditarie vendiderunt Mech) et quem 

censum #quinque librarum# ipsi nunc ad se hereditarie pertinere dicebant 

hereditarie vendiderunt Mechtildi filie quondam Jacobi Coptiten 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

in dicto censu #quinque librarum# deponere et sufficientem facere etc. 

Testes Uden et Dicbier datum secunda post conceptionis. 

 

BP 1179 p 017r 07 do 15-12-1390. 

Elisabeth wv Andreas gnd Molle zvw Jacobus van Ghempe droeg over aan haar 

kinderen Gerardus Molle en Jacobus van Ghemp haar vruchtgebruik in een 

huis34 en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen huis en erf van 

wijlen Johannes gnd van Cuck enerzijds en huis en erf van wijlen Henricus 

gnd Wers anderzijds, eertijds aan Johannes gnd van Ghenp verkocht door 

Theodericus van Zonne voller, dat aan haar gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes van Ghenp, zijn grootvader. 

 

Elisabeth relicta quondam Andree dicti Molle filii quondam Jacobi de 

Ghempe cum tutore usufructum quem habet in domo et area sita in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter domum et aream quondam Johannis dicti de 

Cuck (dg: ex uno) ex uno et inter domum et aream quondam Henrici dicti 

Wers ex alio vendita dudum Johanni dicto de Ghenp a Theoderico de Zonne 

fullone prout in litteris et quam (dg: domum et aream sibi) de morte 

                         
30 Zie ← BP 1175 f 219v 12 ±za 09-03-1370, vrijwel onleesbaar contract waarin waarschijnlijk 
een deel van de 14 pond erfcijns wordt verkocht. 
31 Zie ← BP 1178 f 064v 02 vr 11-12-1388, verkoop van een cijns van 40 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

32 Zie ← BP 1178 f 362r 06 do 03-03-1390, verkoop van een cijns van 30 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

33 Zie → BP 1179 p 312v 05 wo 15-11-1391, verkoop van een cijns van 50 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

34 Zie → BP 1179 p 018v 02 di 20-12-1390, verkoop van dit huis. 
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dicti quondam Johannis de Ghenp eius avi successione hereditarie 

advolutam esse dicebat legitime supportavit Gerardo Molle Jacobo de Ghemp 

suis liberis (dg: pro) cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Uden et Ghemert datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 017r 08 ±do 15-12-1390. 

(dg: Johannes Erenbrechts soen, Aleijdis wv Johannes). 

 

(dg: Johannes Erenbrechts soen Aleijdis relicta quondam Johannis). 

 

BP 1179 p 017r 09 ±do 15-12-1390. 

Aleijdis wv Johannes Erenbrechts soen en haar zoon Johannes verkochten aan 

Petrus zvw Ghevardus van der Voert een n-erfpacht35 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Bartholomeus te leveren, gaande uit 1½ mudzaad land in Esch, 

tussen Johannes Smijt enerzijds en Sophia Willekens anderzijds, en uit de 

gebouwen daarop, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 10 

pond. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Erenbrechts soen cum tutore et Johannes 

eius filius hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Ghevardi van der 

Voert hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in festo Bartholomei de una et dimidia modiatis 

terre sitis in parochia de Essche inter hereditatem Johannis Smijt ex uno 

et hereditatem Sophie Willekens ex alio atque ex edificiis in eisdem 

consistentibus ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu X 

librarum inde prius solvendis et sufficientem facere. 

 

BP 1179 p 017r 10 vr 16-12-1390. 

Lipkinus Sceper, Jacobus Mechtelden soen, Gerardus Ghenen soen van Gherwen 

en Johannes Meijer Willems soen van Wetten beloofden aan Petrus van 

Langvelt 7 mud rogge en 2 mud gerst36, met Epiphanie aanstaande (vr 06-01-

1391) te leveren. 

 

Lipkinus Sceper Jacobus Mechtelden soen Gerardus Ghenen soen de Gherwen 

et Johannes Meijer Willems soen de Wetten promiserunt Petro de Langvelt 

VII modios siliginis et II modios ordei (dg: mens) ad festum epiphanije 

proxime persolvendos. Testes Erpe et Dicbier datum sexta post Lucie 

Dicbier dixit. 

 

BP 1179 p 017r 11 vr 16-12-1390. 

Voornoemde Jacobus Mechtelden soen beloofde voornoemde Gerardus schadeloos 

te houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Jacobus Mechtelden soen pedictus !dictum Gerardum ab hiis indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 017r 12 ma 19-12-1390. 

Henricus Hasaert beloofde aan hr Gerardus Groij 12 pond geld en 2 lichte 

schilden37, een helft te betalen met Lichtmis (do 02-02-1391) en de andere 

                         
35 Zie → BP 1181 p 441r 05 do 03-07-1399, overdracht van de pacht. 
36 Zie → BP 1179 p 388v 11 do 02-05-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
37 Zie → VB 1799 f 086v 05, ma 11-05-1394, her Gerijt Groij canonic der 

kercken Sent Jans ewangelist in tsHertogenbossche was gericht in orconde 

der scepenen Ghijsbrecht Lijsscaps ende Jans van Ghestel aen alle goide 

Henrics geheijten Hazarts des Snijders  met scepenen scoude brieven ende 

des heeft hij mechtich gemaect Johannes van den Cloet. 
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helft met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391). 

 

Henricus Hasaert promisit domino Gerardo Groij XII libras monete et II 

licht scilde mediatim purificationis et mediatim pasce proxime 

persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum secunda post Lucie Uden 

dixit. 

 

1179 mf1 B 09 p. 18. 

 in vigilia Thome: dinsdag 20-12-1390. 

 in festo Thome: woensdag 21-12-1390. 

 in festo Thome apostoli anno nonagesimo: woensdag 21-12-1390. 

 in festo Thome anno nonagesimo: woensdag 21-12-1390. 

 

BP 1179 p 018v 01 di 20-12-1390. 

Tielmannus gnd Tielen soen van der Voert verkocht aan Hermannus Oeden soen 

een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn grootvader Zegherus Hugen soen, uit een b-erfcijns van 

9 pond 10 schelling voornoemd geld, die Gertrudis dvw Johannes van Zelant 

aan voornoemde Zegherus Hugen soen beloofd had, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 2 huizen en een 

rosmolen met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Petrus gnd Bijerman enerzijds en erfgoed van Johannes 

gnd Louwer anderzijds. 

 

Tielmannus (dg: filius quondam Tielmanni de) dictus Tielen soen van der 

Voert hereditarium censum trium librarum et X solidorum monete sibi de 

morte quondam Zegheri Hugen soen sui avi successione advolutum (dg: in 

hereditario censu) de hereditario censu novem librarum et decem solidorum 

dicte monete quem censum (dg: decem librarum et) novem librarum et X 

solidorum dicte monete Gertrudis filia quondam Johannis de Zelant 

promisit se daturam et soluturam dicto Zeghero Hugen soen hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de duabus domibus et molendino 

equorum cum ?eius fundis sitis in Busco ad finem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Petri dicti Bijerman ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Louwer ex alio prout in litteris (dg: quas vid) vendidit Hermanno 

Oeden soen supportavit cum litteris et jure occacione promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Steenwech 

datum in vigilia Thome. 

 

BP 1179 p 018v 02 di 20-12-1390. 

De broers Gerardus en Jacobus, kvw Andreas gnd Mol, verkochten aan Jacobus 

zvw Nijcholaus van Goiderheijle een huis38 en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen huis en erf van wijlen Johannes gnd van Cuck enerzijds 

en huis en erf van wijlen Henricus Wert anderzijds, welk huis en erf 

Johannes van Ghenp overgrootvader van voornoemde broers gekocht had van 

Theodericus van Sonne voller. De koper zal de hertogencijns betalen. 

 

Gerardus et Jacobus fratres liberi quondam Andree dicti Mol domum et 

aream sitam in Busco in vico dicto Colperstraet inter domum et aream 

quondam Johannis dicti de Cuck ex uno et inter (dg: hereditatem) domum et 

aream quondam Henrici Wert ex alio et quam domum et aream Johannes de 

Ghenp (dg: erga) attavus dictorum fratrum erga Theodericum de Sonne 

fullonem emeno acquisiverat prout acquisiverat et quam nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo filio quondam Nijcholai 

de Goiderheijle supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere tali condicione annexa 

quod dictus emptor solvet (dg: ex) annuatim censum domini ducis ex 

                         
38 Zie ← BP 1179 p 017r 07 do 15-12-1390, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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primodicta domo et area de jure solvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 03 di 20-12-1390. 

Johannes Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Molle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 04 di 20-12-1390. 

Voornoemde Jacobus koper beloofde aan Gerardus zvw Andreas Mol 50 Hollandse 

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

 

Dictus Jacobus emptor promisit (dg: di) Gerardo filio quondam Andree Mol 

L Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 05 di 20-12-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Gerardus zvw Andreas Mol 55 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Gerardo filio quondam Andree Mol LV {met 

een puntje ervoor en twee puntjes erachter} Hollant gulden seu valorem ad 

festum pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 06 di 20-12-1390. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman droeg over aan Godescalcus 

gnd Arts soen 52½ gulden39 geld van Gelre, aan hem beloofd40 door Johannes 

Bathenborch. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini dicti Zasman quinquaginta 

duos et dimidium aureos florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie 

promissos sibi a Johanne Bathenborch prout in litteris supportavit 

Godescalco dicto Arts soen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 07 wo 21-12-1390. 

Arnoldus van den Venne41 en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan 

Philippus Jozollo 40 oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 07-02-

1391; 10+31+7=48 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Arnoldus van den Venne et Johannes de Ghemert junior promiserunt Philippo 

Jozollo XL aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos pena II. 

Testes Uden et Loze datum in festo Thome. 

 

BP 1179 p 018v 08 wo 21-12-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 018v 09 wo 21-12-1390. 

Wouterus Spijerinc en zijn vrouw Mechtildis dvw Rodolphus Roesmont droegen 

over aan Danijel zvw voornoemde Rodolphus het deel dat een hen gekomen was 

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

                         
39 Zie → VB 1799 f 099v 04, ma 19-04-1395, Goetscalc Arts soen was gericht 

aen alle goide Jans Bathenborch met scepenen scoudebrieven. 
40 Zie ← BP 1178 f 340v 06 di 18-01-1390, belofte (onder meer) op 24-06-1390 

52½ Gelre gulden te betalen. 
41 Zie → BP 1181 p 020v 09 ma 28-05-1397, Ludovicus Asinarius als houder van 

de schuldbekentenis maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door voornoemde Arnoldus van den Venne. 
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overlijden van Mechtildis, wv voornoemde Rodolphus en mv eerstgenoemde 

Mechtildis, in 8½ morgen land van wijlen voornoemde Rodolphus, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd de Kuicse Kamp. 

 

Wouterus Spijerinc maritus (dg: et tu) legitimus (dg: Me) Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Rodolphi Roesmont et dicta Mechtildis cum eodem 

tamquam cum tutore totam partem #et omne jus# (dg: eis) eis se eorum 

alteri de morte dicti quondam Rodolphi successione advolutas et post 

Mechtildis relicte dicti quondam Rodolphi matris primodicte #Mechtildis# 

successione advolvendas in (dg: quodam) octo et dimidio iugeribus terre 

dicti quondam Rodolphi sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto den 

Kuijcsche Camp (dg: inter hereditatem) supportaverunt Danijeli filio 

dicti quondam Rodolphi promittentes super habita #et habenda# warandiam 

(dg: w) et obligationem et impeticionem ex parte eorum et quorumcumque 

suorum liberorum et heredum deponere. Testes Dicbier et Steenwech #datum 

supra#. 

 

BP 1179 p 018v 10 wo 21-12-1390. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 100 Gelderse 

gulden of de waarde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Nijcholaus 

Spijerinc Meus soen, zijn zoon Bartholomeus, Johannes Zanders, Danijel van 

Beke en mr Henricus van Zulikem. 

 

A. 

Et poterit redimere #ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium# semper quando voluerint seu alter voluerit cum centum Gelre 

gulden seu valorem ut in forma (dg: p). Acta in camera presentibus 

Nijcholao Spijerinc Meus soen Bartholomeo eius filio Johanne Zanders 

Danijel! de Beke magistro Henrico de Zulikem datum in festo Thome (dg: 

anno) apostoli anno nonagesimo hora none. 

 

BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390. 

Thomas van Hijntam droeg over aan Johannes Gerijs 1/5 deel, dat aan 

Henricus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini gekomen was na overlijden van 

zijn grootvader Johannes Stierken, in (1) een stenen huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes Stierken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel enerzijds en erfgoed van 

Zibertus van Hoculem anderzijds, (2) een beemd achter voornoemd stenen huis 

en erf gelegen, over de stroom, welk 1/5 deel aan hem was overgedragen42 

door voornoemde Henricus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Thomas de Hijntam quintam partem (dg: sibi de morte quondam Johannis 

dicti) Henrico filio Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini de morte 

quondam Johannis Stierken sui avi successione advolutam in domo lapidea 

et area dicti quondam Johannis Stierken sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem quondam Godescalci de Bladel ex uno et inter 

hereditatem Ziberti de Hoculem ex alio cum (dg: suis) attinentiis eiusdem 

quinte partis singulis et universis atque in quodam (dg: parti) prato 

sito retro domum lapideam et aream predictam ultra aquam ibidem currentem 

supportatam sibi a dicto Henrico filio Willelmi filii quondam Arnoldi 

Tielkini prout in litteris supportavit Johanni Gerijs cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

                         
42 Zie ← BP 1178 f 148r 14 di 19-04-1390, Henricus droeg zijn 1/5 deel in dit huis over aan 
Thomas van Hijntham. 
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BP 1179 p 018v 12 wo 21-12-1390. 

Voornoemde Johannes Gerijs beloofde aan voornoemde Thomas een n-erfcijns43,44 

van 15 oude schilden of de waarde, met Maria-Hemelvaart te betalen, gaande 

uit geheel voornoemd stenen huis, erf en beemd. 

 

Dictus Johannes Gerijs promisit se daturum et soluturum dicto Thome 

hereditarium censum quindecim aude scilde seu valorem hereditarie in 

festo assumptionis ex dicta (dg: do) integra domo lapidea et area cum 

suis attinentiis et prato. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 13 wo 21-12-1390. 

Henricus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan Johannes Gerijs 

zijn deel in een b-erfcijns van 42 pond oude pecunia, die Johannes van 

Haren beurde, gaande uit een stenen huis en erf, dat Johannes Stierken 

verworven had van voornoemde Johannes van Haren. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini 

(dg: si) totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu 

XLII librarum !aude pecunie quem Johannes de Haren dudum solvendum habuit 

ex dicta domo lapidea et area cum suis attinentiis et quam Johannes 

Stierken erga dictum Johannem de Haren acquisiverat supportavit Johanni 

Gerijs promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 018v 14 wo 21-12-1390. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Hemelvaart aanstaande (do 15-08-1391), 

elke oude schild met 16 oude schilden of de waarde, zonder cijns, en alles 

ineens. Het geld zal hij brengen in het wisselkantoor, onder getuigenis van 

schepenen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Ywanus 

Stierken, Henricus Stierken en Arnoldus van Scijndel. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum assumptionis proxime futurum 

(dg: cum) quodlibet scutum aude scilt cum (dg: X) XVI aude scilde seu 

valorem (dg: ut in forma ..) et sine censu et non redimet nisi simul ut 

in forma et ponet pecuniam in cambio in Busco .... ?testium scabinorum. 

Acta in (dg: ...) camera presentibus scabinis Ywano Stierken Henrico 

Stierken Arnoldo de Scijndel datum in festo Thome anno nonagesimo hora 

none. 

 

1179 mf1 B 10 p. 19. 

 in festo Thome: woensdag 21-12-1390. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1390. 

 

BP 1179 p 019r 01 wo 21-12-1390. 

Arnoldus Eefsen soen verkocht aan Laurencius van Wetten zv Petrus gnd Canen 

soen en diens vrouw Yda een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Vught te leveren, gaande uit 1 dagmaat, ter plaatse gnd 

die Maat, tussen Cristianus van den Hoevel enerzijds en Johannes die Rode 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Arnoldus Eefsen soen legitime vendidit Laurencio de Wetten filio Petri 

dicti Canen soen ac Yde sue uxori vitalem pensionem dimidii m[odii] 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

emptorum et non ultra Remigii et in Vucht tradendam ex una diurnata !sita 

in loco dicto die Maet inter hereditatem Cristiani van den Hoevel ex uno 

                         
43 Zie → BP 1179 p 277r 07 ma 24-07-1391, Thomas van Hijntham droeg over aan Johannes Gerijs 9 
oude schilden uit deze erfcijns van 15 oude schilden. 

44 Zie → BP 1179 p 277r 08 ma 24-07-1391, Thomas van Hijntham droeg over aan Jordanus zvw 
Arnoldus Tielkini 6 oude schilden uit deze erfcijns van 15 oude schilden. 
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et inter hereditatem Johannis die Rode ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes Dicbier et Steenwech 

datum in festo Thome. 

 

BP 1179 p 019r 02 wo 21-12-1390. 

Theodericus Reijners soen verkocht aan Willelmus gnd Neven soen, tbv 

Johannes zv voornoemde Willelmus, een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit ½ bunder beemd en een 

aangelegen stuk beemd, gnd een halve sille45, in Mierlo, ter plaatse gnd ten 

Hout, tussen Johannes Rover enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Theodericus Reijners soen hereditarie vendidit (dg: Johanni filio) 

Willelmo dicto Neven soen ad opus Johannis filii eius! Willelmi 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Mierle 

solvendam hereditarie purificationis et in Mierle tradendam ex dimidio 

bonario prati (dg: si) et (dg: d) pecia !terre dicta (dg: de) een halve 

sille (dg: terre) #!prati# sibi adiacente sitis in parochia de Mierle in 

loco dicto ten Hout inter hereditatem Johannis Rover ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici venditoris ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 019r 03 wo 21-12-1390. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker en de gezusters Margareta en Katherina, 

dvw Lambertus Dunnecop, deden46 tbv de broers Jacobus, Bodo en Henricus, en 

hun zuster Aleijdis gnd Leij Mostarts, kvw Godefridus Dunnecop, afstand van 

een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus van Mameren enerzijds en erfgoed van Henricus zv Henricus Matheus 

anderzijds. De brief overhandigen aan Jacobus Dunnecop. 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker Margareta et Katherina 

sorores filie quondam Lamberti Dunnecop cum tutore super domo et area 

(dg: sin) sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Gerardi de 

Mameren ex uno et inter hereditatem Henrici filii Henrici Matheus ex alio 

et super jure ad opus Jacobi Bodonis Henrici fratrum et Aleijdis dicte 

Leij Mostarts eorum sororis #liberorum quondam Godefridi Dunnecop# 

renunciaverunt promittentes cum ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. Traditur Jacobo Dunnecop. 

 

BP 1179 p 019r 04 wo 21-12-1390. 

Agnes wv Lambertus Dunnecop en haar kinderen Margareta en Katherina 

beloofden dat Maria, dv voornoemde Agnes en wijlen Lambertus, tbv 

voornoemde Jacobus, Bodo, Henricus en Aleijdis, kvw Godefridus Dunnecop, 

van voornoemd huis en erf afstand zal doen, zodra ze meerderjarig is. De 

brief overhandigen aan Jacobus Dunnecop. 

 

Agnes relicta quondam Lamberti Dunnecop Margareta et Katherina eius filie 

cum tutore promiserunt indivisi super habita et habenda quod ipsi Mariam 

filiam dictorum Agnetis #et# quondam Lamberti super dicta domo et area et 

jure quamcito ad annos pubertatis pervenerit facient renunciare ad opus 

(dg: d) dictorum Jacobi Bodonis Henrici fratrum et Aleijdis liberorum 

quondam Godefridi (dg: Nu) Dunnecop (dg: pro). Testes datum supra. 

                         
45 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911: sille, zoveel als op één dag kan worden geploegd. 
46 Zie ← BP 1176 f 165v 02 di 29-01-1381, belofte dat Margareta, Katherina 

en Maria, onmondige kvw Lambertus zvw Godefridus, en Johannes Spiker, 

minderjarige zv Elizabeth, afstand zullen doen tbv Johannes zv Everardus 

van Beircke. 
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Tradetur littera Jacobo Dunnecop. 

 

BP 1179 p 019r 05 wo 21-12-1390. 

(dg: Johannes Spiker zvw Johannes Spiker). 

 

(dg: Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker). 

 

BP 1179 p 019r 06 wo 21-12-1390. 

De broers Bodo, Jacobus en Henricus, kvw Godefridus Dunnecop, Johannes 

Spiker zvw Johannes Spiker en Margareta en Katherina, dvw Lambertus 

Dunnecop, deden tbv Aleijdis wv Gerardus Mostart afstand van (1) een 

b-erfcijns van 9 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1a) 2 morgen land en 4 hont land, uit 

Duizend Morgen van de gemeint, ter plaatse gnd Oeteren, tussen Johannes 

Culle enerzijds en wijlen Elizabeth Anselni vleeshouwer anderzijds, en uit 

de gebouwen die erop staan, (1b) 2 morgen land in een kamp dat behoort aan 

Bodo van Tiela, gelegen ter plaatse gnd Oeteren, ter plaatse gnd in den 

Hamme, (2) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Sint-Martinus, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, welke cijnzen Godefridus Dunnecop 

geschonken had aan Gerardus Mostart en diens vrouw voornoemde Aleijdis dv 

voornoemde Godefridus. 

 

Bodo Jacobus et Henricus fratres liberi quondam Godefridi Dunnecop 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker Margareta et Katherina 

filie quondam Lamberti Dunnecop cum tutore super hereditario censu novem 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex duobus iugeribus terre et quatuor hont terre de mille iugeribus terre 

communitatis etc sitis ad locum dictum Oeteren inter hereditatem Johannis 

Culle ex uno et inter (dg: h) hereditatem Elizabeth quondam Anselni 

carnificis ex alio atque ex edificiis in dictis duobus iugeribus terre et 

quatuor hont terre consistentibus atque ex duobus iugeribus terre sitis 

in quodam campo spectante ad Bodonem de Tiela qui campus situs est in 

dicto loco Oeteren vocato in loco dicto in den Hamme atque super 

hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo hereditarie (dg: 

Martini) #mediatim Johannis et mediatim Martini# de quadam domo et area 

sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis quos census Godefridus Dunnecop 

supportaverat Gerardo Mostart cum Aleijde uxore (dg: dicti Godefridi) 

eiusdem Gerardi filia prenominati Godefridi nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco prout in (dg: Busco) litteris ad opus dicte Aleijdis relicte 

quondam Gerardi Mostart renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1179 p 019r 07 wo 21-12-1390. 

Destijds hadden de broers Mijchael en Arnoldus, kvw Johannes Nodekens soen, 

en Henricus zv Gerardus gnd Witloc beloofd47 aan Vastradus zvw Johannes van 

Berkel, gedurende 6 jaar, elk jaar met Allerheiligen, 9 gulden geld van 

Holland of ander paijment van dezelfde waarde te betalen. Voornoemde 

Vastradus droeg thans over aan Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen van Os al 

het geld van de verhuur dat van de 4 laatste jaren zal vervallen. 

 

Notum sit universis quod cum Mijchael et Arnoldus fratres liberi quondam 

Johannis Nodekens soen et Henricus filius Gerardi dicti Witloc 

promisissent indivisi super se et bona (dg: et) sua omnia se daturos et 

soluturos Vastrado filio quondam Johannis de Berkel ad spacium sex 

annorum anno quolibet dictorum sex annorum novem aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris (dg: anno quol dicto) in festo omnium sanctorum prout in litteris 

                         
47 Zie ← BP 1178 f 076v 09 ±do 28-01-1389, belofte gedurende 6 jaar elk jaar 

op 01-11 9 Holland gulden te betalen. 
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constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Vastradus totam 

pecuniam de dicta locacione in quatuor ultimis annis dicte locacionis 

proveniendam supportavit Arnoldo filio (dg: fi) quondam Arnoldi Henssen 

soen de Os cum litteris et jure occacione dicte pecunie dictorum quatuor 

annorum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 019r 08 wo 21-12-1390. 

De broers Bodo, Jacobus en Henricus en hun zuster Aleijdis, kvw Godefridus 

Dunnecop, en Henricus van Zulikem ev Elizabeth dvw voornoemde Godefridus 

verklaarden dat aan alle beloften is voldaan, aan hen en aan Mechtildis wv 

voornoemde Godefridus gedaan, door Lambertus zvw voornoemde Godefridus. 

 

Solvit. 

Bodo Jacobus et Henricus fratres Aleijdis eorum soror (dg: -es) liberi 

quondam Godefridi Dunnecop cum tutore Henricus de Zulikem maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Godefridi palam 

recognoverunt eis fore satisfactum ab omnibus promissionibus et 

obligationibus in quocumque tempore preterito eis seu eorum alteri ac 

Mechtildi relicte dicti quondam Godefridi factis promissis et obligatis 

per Lambertum filium dicti quondam Godefridi ut dicebant clamans dictum 

(dg: H) Lambertum et eius bona et heredes inde quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 019r 09 do 22-12-1390. 

Petrus van Opharen droeg over aan Gerardus van Uden zijn deel in goederen, 

gnd ten Einde, in Uden. 

 

Nota juravi festo Thome. 

Petrus de Opharen totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes 

in bonis dictis ten Eijnde cum eius attinentiis sitis in parochia de Uden 

ut dicebat !Gerardo (dg: p) de Uden promittens warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Steenwech datum in crastino 

Thome. 

 

BP 1179 p 019r 10 do 22-12-1390. 

Andreas Verkenman van Zon verkocht aan Willelmus gnd Verkenman zvw Arnoldus 

Verkenman een huis, hofstad en aangelegen kamer, in Son, tussen Arnoldus 

Verkenman enerzijds en wijlen Petrus Sceper anderzijds, met een eind 

strekkend naast de weg van Son en met het andere eind naast erfgoederen van 

de kerk van Son, belast met 1/3 deel van 1 oude groot, dat voornoemde 

Arnoldus moet betalen aan voornoemde verkoper {p.20v} en dat de koper 

voortaan met Sint-Remigius aan de verkoper zal betalen. 

 

Andreas Verkenman de Zon domum et domistadium ac cameram eis adiacentem 

cum suis attinentiis sitas in parochia de Zon inter hereditatem Arnoldi 

Verkenman ex uno et hereditatem Petri quondam Sceper ex alio tendentes 

cum uno fine juxta plateam de Zon et cum alio fine juxta hereditates 

ecclesie (dg: ex) de Zon vendidit et supportavit Willelmo dicto Verkenman 

filio Arnoldi quondam Verkenman per ipsum habendas etc promittens super 

omnia ratam tenere etc #ac warandiam# etc ac omnem obligationem in 

premissis existentem excepta tercia parte unius grossi veteris quam 

dictus Arnoldus dicto venditori exinde solvere tenebitur 

 

1179 mf1 B 11 p. 20. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 020v 01 do 22-12-1390. 

dicto emptori deponere omnino preterea dictus emptor promisit dictam 

terciam partem dicti grossi veteris annuatim et perpetue ex dictis domo 

et domistadio et camera solvere dicto venditori Remigii confessoris etc. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 020v 02 do 22-12-1390. 

Johannes Monic vernaderde voornoemd huis etc. 

 

Jo Monic prebuit et exhibuit suos denarios etc ad redimendum dictas domum 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 020v 03 do 22-12-1390. 

Johannes Monic droeg het recht van wederkoop over. 

 

Item Jo Monic supportavit jus redempcionis. 

 

BP 1179 p 020v 04 do 22-12-1390. 

Gerlacus Knode scolasticus van Den Bosch en Arnoldus van Ghele zv Jacobus 

beloofden aan Judocus Bruijstens 59 Gelderse gulden of de waarde met het 

octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1391) te betalen. 

 

Gerlacus Knode scolasticus de Busco et Arnoldus de Ghele filius Jacobi 

promiserunt super omnia Judoco Bruijstens LIX florenos Gelrie vel valorem 

ad octavas penthecostes proxime futures persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 020v 05 do 22-12-1390. 

Martinus zvw Gerardus Jueten wonend in Diesen, ter plaatse gnd op Ymerle, 

gaf uit aan zijn broer Gerardus gnd Jueten zv Gerardus gnd Jueten (1) de 

helft van een akker, gnd de Grote Akker, in Diesen, tussen Amelius zv 

Gerardus Jueten enerzijds en Gerardus Scoemeker anderzijds, (2) ½ bunder 

beemd, in Moergestel, gnd Lutenbeemd, tussen Johannes Meester Henrix soen 

enerzijds en Gerardus Jueten anderzijds, (3) een tuin, gnd Merten?, in 

Diessen, ter plaatse gnd op Ymerle, tussen Amicus gnd Mijs van Ymerle 

enerzijds en Gerardus Nesen Kinder anderzijds, (4a) de helft van een kamp, 

gnd die Mortel, met (4b) het middelste deel van 2 stukjes roggeland, (4b1) 

dat Cuijp...en, (4b2) Scommerdonc, welk kamp en 2 stukjes in een gelookt 

zijn gelegen, in Diessen, ter plaatse gnd op Ymerle, tussen Henricus Sweens 

enerzijds en Andreas gnd van der Hagart anderzijds, met de cijnzen en 

pachten die op deze erfgoederen worden geleverd; de uitgifte geschiedde 

voor de onraad en thans voor 2 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met 

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

1392). 

 

Martinus filius quondam Gerardi Jueten commorans in parochia de Diesen ad 

locum dictum op Ymer#le# (dg: agrum p) medietatem cuiusdam agri ad ipsum 

Martinum spectantis nuncupati den Groten Acker siti in parochia de Diesen 

inter hereditatem Amelii #filii# Gerardi Jueten ex uno et Gerardi 

Scoemeker ex alio item dimidium bonarium prati situm in parochia de 

Ghestel prope Oesterwijc nuncupatum Lutenbeemt inter hereditatem Jo 

Meester Henrix #soen# ex uno et Gerardi Jueten ex alio item ortum quendam 

dictum Merten? situm in parochia de Diesen ad locum dictum op Ymerle 

inter hereditatem Amici! dicti Mijs de Ymerle ex uno et Gerardi Nesen 

Kinder ex alio item medietatem cuiusdam campi dicti die Mortel et mediam 

partem duarum particularum terre siliginee quarum una dat Cuijp...en et 

alia Scommerdonc sunt vocate qui quidam campus et due particule in uno 

geloect sunt situati sitarum in parochia de Diesen ad locum dictum op 

Ymer#le# inter hereditatem Henrici (dg: B) Sweens ex uno et Andree dicti 

van der Hagart ex alio #simul cum censibus et paccionibus (dg: si) super 

dictas hereditates de jure solvendis# dedit ad (dg: annuam paccionem d) 

annuum et hereditarium pactum Gerardo dicto Jueten filio Gerardi dicti 

Jueten suo fratri #ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: censibus) 

oneribus dictis onraet annuatim ex premissis solvendis# quolibet anno pro 

duobus modiis siliginis mensure de Hilwarenbeke solvendis (dg: quolibet 
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anno hereditarie #sibi ab alio#) dicto Martino (dg: per dictum) #a dicto# 

Gerardo eius fratre (dg: -m) #hereditarie# in festo purificationis beate 

Marie et pro primo solucionis termino de proximo festo purificationis 

Marie ultra annum etc (dg: per dictum Gerardum habendas etc) #et in 

parochia de Dijessen tradendis# promittens super omnia (dg: tenere 
?firmas etc) #warandiam# ac omnem #aliam# obligationem in premissis 

existentem (dg: exceptis etc annuo et hereditario censu duorum modiorum 

siliginis ac censibus et paccionibus in dictis terris et bonis existentem 

dicto Gerardo suo fratri deponere omnino). Quo facto repromisit dictus 

Gerardus se daturum et soluturum annuatim et hereditarie in dicto festo 

purificationis (dg: super se et ?omnia et pro primo termino de proximo 

festo purificationis ultra annum etc promittens sub obligatione premissa 

non convenire etc). Testes (dg: datum supra) Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 020v 06 do 22-12-1390. 

Arnoldus gnd Seghellen zvw Arnoldus Seghelen droeg over aan zijn zwager 

Henricus van Eijke de helft van een huis48 en tuin, in den Bosch, in de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van eerstgenoemde Arnoldus enerzijds en 

voornoemde Henricus van Eijke timmerman anderzijds, welke helft aan 

eerstgenoemde Arnoldus gekomen was na overlijden van Jutta svw voornoemde 

Arnoldus. Deze helft komt na overlijden van voornoemde Henricus van Eijcke 

en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Zeghelen aan de kinderen 

die zij samen hebben verwekt. 

 

Arnoldus dictus Seg#h#ellen filius quondam Arnoldi Seghelen medietatem 

(dg: cu) cuiusdam domus et orti cum suis pertinentiis sitorum in Busco in 

vico seu platea dicta Boertsche Straet inter hereditatem primodicti 

Arnoldi ex uno et Henrici de Eijke carpentatoris ex alio que quidam 

medietas dictorum domus et orti cum attinentiis ad primodictum Arnoldum 

per #obitum# Jutte sororis quondam dicti Arnoldi jure successionis 

hereditarie sunt devoluti hereditarie supportavit dicto Henrico de Eijke 

suo sororio per ipsum habendam et possidendam promittens Arnoldus 

primodictus ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dicta medietas statim post decessum dicti Henrici de 

Eijcke et Elizabeth eius uxoris filie dicti quondam Arnoldi Zeghelen (dg: 

ad) amborum ad liberos a dictis Henrico et Eizabeth pariter genitos et 

generandos integraliter devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 020v 07 do 22-12-1390. 

Adam van Mierd maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, aan hem overgedragen door Jacobus Swartoge. 

 

Adam de Mierd hereditarium censum XX solidorum antique pecunie 

supportatum sibi ab Jacobo Swartoge monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 020v 08 do 22-12-1390. 

Henricus van Eijcke timmerman beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Zegeleer 

10 Hollandse gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Pinksteren (zo 14-05-1391) te betalen, en 10 Hollandse gulden, 33 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Henricus de Eijcke (dg: -e) carpentarius promisit Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Zegeleer (dg: #XXX XX# XL Hollant gulden seu pro quolibet Hollant 

XXXIII gemeijn placken ad mediatim Domini et) X Hollant (dg: Hollant) 

gulden Hollant seu pro quolibet gulden XXXIII communes placken (dg: 

                         
48 Zie ← BP 1178 f 300r 01 do 22-09-1390, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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?nativitatis Johannis) #penthecostes# et X Hollant gulden seu XXXIII (dg: 

Hl) communes placken pro quolibet gulden ad nativitatis (dg: ..) Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 020v 09 do 22-12-1390. 

Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe 

van Empel met zijn goederen. 

 

Arnoldus Hoernken et Johannes Spiker eius filius omnes vendiciones #et 

alienaciones# factas per Johannem Luwe filium quondam Willelmi Luwe de 

Empel cum bonis suis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 020v 10 do 22-12-1390. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar49 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Nijcholaus zvw 

Lambertus Raet van Empel met zijn goederen50. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes Spiker eius filius omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Nijcholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel 

cum bonis suis calumpniavit. 

 

BP 1179 p 020v 11 do 22-12-1390. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Stephanus zvw 

Lambertus Raet met zijn goederen. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes eius filius omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Stephanum filium quondam Lamberti Raet cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 020v 12 do 22-12-1390. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Hermannus gnd Scutte 

zvw Willelmus gnd Luwe met zijn goederen. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes Spiker eius filius omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Hermannum dictum Scutte filium quondam Willelmi 

dicti Luwe Testes datum supra cum suis bonis calumpniavit. 

 

1179 mf1 B 12 p. 21. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1390. 

 

BP 1179 p 021r 01 do 22-12-1390. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens 

soen 163 mud hop, Bossche maat, met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) 

in Berlicum te leveren. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit (dg: Arnoldo) #Andree# filio 

quondam Arnoldi Lemkens soen centum et LXIII modios lupule mensure de 

Busco ad carnisprivium proxime futurum persolvendos et in Berlikem 

                         
49 Zie ← BP 1178 f 336r 07 do 30-12-1389, zelfde bezwaar. 
50 Zie → BP 1180 p 627r 10 za 18-11-1396, waarin de (deels leesbare) 

uitgeschreven brief: Arnoldus dictus Hoernken et Johannes eius filius omnes 

et singulas vendiciones et alienaciones ac obligationes factas per 

Nijcholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel cum bonis quibuscumque 

eiusdem Nijcholai ut ipsi dicebant coram scabinis infrascriptis 

calumpniaverunt. Testes interfuerunt scabini in Busco Johannes de Erpe et 

Henricus Dicbier filius Godefridi datum in crastino beati Thome apostoli 

anno Domini M CCC nonagesimo. De brief is onderdeel van een regeling. 
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tradendos. Testes Erpe et Dicbier datum in crastino Thome. 

 

BP 1179 p 021r 02 do 22-12-1390. 

Johannes zvw Henricus zvw Arnoldus zvw Reijnerus Ennekens soen droeg over 

aan Laurencius zv Petrus Canen soen van Wetten (1) een b-erfpacht van 1½ 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en 

tuin van wijlen voornoemde Reijnerus Ennekens soen, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Gerardus Emmen soen enerzijds en wijlen Henricus Steenken 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 12 schelling geld, die Willelmus Snabben 

met Sint-Lambertus moet betalen, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Reijnkinus wever, in Vught Sint-Petrus, welke pacht en cijns voornoemde 

Arnoldus zvw Reijnerus Ennekens soen verworven had van Ghisbertus Lijsscap, 

en welke pacht en cijns nu aan hem behoren. 

 

Johannes filius quondam Henrici filii quondam Arnoldi filii quondam 

Reijneri Ennekens soen hereditariam paccione unius et dimidii (dg: 

modiorum) lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo et orto (dg: si) #dicti# quondam Reijneri Ennekens 

soen sitis in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Gerardi 

Emmen soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Steenken ex alio 

atque h[ereditarium] censum duodecim solidorum monete quem Willelmus (dg: 

Snab.en) Snabben solvere tenetur hereditarie Lamberti ex hereditate 

quondam (dg: Reijneri) Reijnkini textoris sita in dicta parochia et quos 

paccionem et censum #dictus# Arnoldus filius quondam Reijneri Ennekens 

soen erga Ghisbertum Lijsscap acquisiverat prout in litteris et quos 

paccionem et censum nunc ad se spectare dicebat supportavit Laurencio 

filio Petri Canen soen de Wetten cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

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

testes datum) et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 03 do 22-12-1390. 

Wouterus Steenken van Vucht gaf uit aan Geldolphus gnd Gelden zvw Gerardus 

die Man een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen kvw 

Henricus Steenken enerzijds en voornoemde Geldolphus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 2 penning oude cijns, (2) 1 kleine zwarte 

tournose, en thans voor (3) een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1392). 

 

Wouterus Steenken de Vucht peciam (dg: p) terre sitam in parochia de 

Helvoert in loco dicto Dijstelberch inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Steenken ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) Geldolphi dicti 

Gelden filii quondam Gerardi die Man ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Geldolpho ab eodem hereditarie possidendam pro II 

denariis antiqui census et uno (dg: denario) nigro #parvo# Turonensi 

denario annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et supra peciam 

terre tradenda ex premissa promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 04 do 22-12-1390. 

Voornoemde Geldolphus beloofde aan voornoemde Wouterus 7¾ Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Dictus Geldolphus promisit dicto Woutero octo Gelre gulden minus quarta 

parte unius Gelre guldden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 05 do 22-12-1390. 

Petrus die Mesmaker zvw Theodericus Tijmmerman van Berze gaf uit aan 
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Wouterus zvw Walterus van Eijndoven een tuin, in Middelbeers, tussen 

Willelmus Vos van Berze enerzijds en Petrus Godens anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 2 hoenderen, gnd scout hoenre, (2) ½ penning gnd enen 

halven vlaes penninc, (3) 2 plakken, en thans voor (4) een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Middelbeers, met Lichtmis in Middelbeers te leveren, 

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

 

-. Solverunt ambo. 

Petrus die Mesmaker filius quondam Theoderici Tijmmerman de Berze quendam 

ortum situm in parochia de Middelberze inter hereditatem Willelmi Vos 
!Berze ex uno et inter Petri Godens ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem Woutero filio quondam Walteri de Eijndoven ab eodem hereditarie 

possidendum pro (dg: censibus dominorum fundi) #duobus pullis dictis 

scout hoenre et dimidio denario dicto enen (dg: ..) halven vlaes penninc 

et pro duobus placken# exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Middelberze danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis #et primo termino ultra annum# et in 

Midelberze tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: ?datum s) Erpe et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 06 do 22-12-1390. 

Theodericus Wange zvw Gerardus Wange verkocht aan zijn broer Wijnricus zvw 

voornoemde Gerardus Wangen ¼ deel51 in een stuk beemd gnd Emmekens Kamp, in 

Oisterwijk, achter de huizinge van Petrus Vannijns, naast Metta Bruijstens, 

welk stuk beemd voornoemde wijlen Gerardus Wange in pacht of cijns 

verkregen had van Arnoldus van den Velde. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Theodericus Wange filius quondam Gerardi Wange quartam partem ad se 

spectantem in (dg: pecia prat) pecia prati dicti Emmekens Camp sita in 

parochia de Oesterwijc (dg: in) retro mansionem Petri Vannijns (dg: 

inter) #juxta# hereditatem Mette Bruijstens (dg: ex uno) quam peciam 

prati dictus quondam Gerardus Wange erga Arnoldum van den (dg: .) Velde 

(dg: acq) ad pactum seu censum! (dg: j) ut dicebat supportavit #vendidit# 

Wijnrico suo fratri filio dicti quondam Gerardi Wangen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Steenwech 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1179 p 021r 07 do 22-12-1390. 

Arnoldus Wange verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Wange prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 08 do 22-12-1390. 

Wijnricus zvw Gerardus Wangen verkocht aan Johannes zvw Petrus Broc ¼ deel 

in een b-erfcijns van 9 pond 3 schelling 6 penning en in een b-erfpacht van 

30 lopen rogge en 1 vierdevat rogge, welke cijns en pacht voornoemde wijlen 

Gerardus Wangen, zijn zoon Theodericus, en zijn dochters Hadewigis en 

Katherina met Lichtmis beurden, gaande uit erfgoederen van voornoemde 

Gerardus, Theodericus, Hadewigis en Katherina, ter plaatse gnd Udenhout, 

naast de plaats gnd die Heist Straat, ter plaatse gnd in Vinkel, welke 

erfgoederen aan hen gekomen waren na erfdeling, en van welke erfgoederen de 

andere helft behoort aan Elizabeth Hixpoers en haar kinderen, uitgezonderd 

een beemd die aan Arnoldus Vos van Ghilse ten deel gevallen was en een stuk 

land aldaar. 

 

Wijnricus filius quondam Gerardi Wangen quartam partem ad se spectantem 

in hereditario censu novem librarum trium solidorum et sex denariorum 

                         
51 Zie → BP 1182 p 496v 05 do 30-06-1401, overdracht van het ¼ deel. 
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atque in hereditaria paccione triginta lopinorum siliginis et unius vasis 

dicti (dg: d) vierdevat siliginis (dg: solvendis hereditarie 

purificationis) quos censum et paccionem dictus quondam Gerardus (dg: 

solvendos habuit hereditarie purificationis) Wangen Theodericus eius 

filius Hadewigis et Katherina eius filie solvendos habuerunt hereditarie 

purificationis ex hereditatibus eorundem Gerardi Theoderici sui filii 

Hadewigis et Katherine eius sororum sitis in loco dicto Uden !Udenhout 

iuxta locum dictum die Heijstghe Straet in loco dicto in Winckel et que 

hereditates eis mediante hereditaria divisione (dg: dio) prius habita 

inter ipsos et suos in hoc coheredes cesserunt in partem et de quabus 

hereditatibus reliqua medietas spectat ad Elizabeth Hixpoers et eius 

liberos excepto quodam prato quod Arnoldo Vos de Ghilse cessit in partem 

et quadam pecia (dg: ..) terre sita ibidem ut dicebat (dg: supportavit p) 

#vendidit# Johanni filio quondam Petri Broc promittens rata, servare et 

obligationem ex parte ui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 09 do 22-12-1390. 

Arnoldus Wange verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Wange prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 10 do 22-12-1390. 

Aleijdis wv Johannes Erenbrechts soen en haar zoon Johannes verkochten aan 

Petrus zvw Ghevardus van Essche een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te leveren, gaande uit 1½ mudzaad 

roggeland en de gebouwen erop, in Esch, tussen Sophija Willekens enerzijds 

en Johannes gnd die Smit anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 10 pond geld. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis Erenbrechts soen cum tutore et Johannes 

eius filius hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Ghevardi de 

Essche hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Bartholomei et in Busco tradendam ex una et dimidia 

modiatis terre siliginee et (dg: domo) ex edificiis supra dictas una et 

dimidiam modiatas terre siliginee (dg: solven sitis) consistentibus sitis 

in parochia de Essche inter hereditatem Sophije Willekens ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Si) dicti die Smit ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore supra omnia warandiam et aliam deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu X librarum monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 021r 11 do 22-12-1390. 

Johannes Roest zvw Henricus Roest verkocht Nijcholaus Baudekens soen van 

Gheffen een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1391), gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Empel, tussen Johannes Rogxken enerzijds en Elizabeth ev 

Gerardus van Scijnle anderzijds, (2) een stuk land, in Empel, ter plaatse 

gnd in de Poel, tussen wijlen Willelmus Vrancken enerzijds en Margareta gnd 

Hoernics anderzijds, (3) een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd op die 

Zalen, tussen Willelmus Luwe enerzijds en Rodolpha dv Gerardus Neven 

anderzijds, (4) 2 hont land, ter plaatse gnd die Zalen, tussen Johannes van 

Ghelre enerzijds en voornoemde Rodolpha anderzijds, (5) een stuk land in 

Empel, ter plaatse gnd in die Stege, tussen Johannes Roggen {p.22v} 

enerzijds en Elizabeth wv Denkinus Luwes anderzijds, reeds belast met 

lasten. 

 

Johannes Roest filius (dg: Henr) quondam Henrici Roest hereditarie 

vendidit Nijcholao Baudekens soen de Gheffen hereditarium censum duorum 

aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini et pro 

primo termino ultra annum ex domo et orto (dg: et hereditate sibi 
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adiacente) sitis in parochia de Empel inter hereditatem Johannis Rogxken 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth uxoris Gerardi de Scijnle ex alio 

item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in den Poel 

inter hereditatem quondam Willelmi Vrancken ex uno et inter hereditatem 

Margarete dicte Hoernics ex alio item pecia terre sita in dicta parochia 

(dg: ....... ?retro) in loco dicto op die Zalen inter hereditatem 

Willelmi Luwe ex uno et inter hereditatem Rodolphe filie Gerardi Neven ex 

alio item ex duobus hont terre sitis in dicto loco die Zalen vocato inter 

hereditatem Johannis de Ghelre ex uno et inter hereditatem dicte Rodolphe 

ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in die 

Steghe inter hereditatem Johannis Roggen 

 

1179 mf1 B 13 p. 22. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1390. 

 

BP 1179 p 022v 01 do 22-12-1390. 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Denkini Luwes ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et (dg: omnia) aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde solvendis et ad has spectantibus et 

sufficientem facere. Testes Erpe et Steenwech datum in crastino Thome. 

 

BP 1179 p 022v 02 do 22-12-1390. 

Petrus van der Hautart beloofde aan hr Heijmericus van den Velde priester 

18 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) 

te betalen. 

 

Petrus van der Hautart promisit domino Heijmerico van den Velde presbitro 

XVIII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a (dg: ...) nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 022v 03 do 22-12-1390. 

Johannes Coninc droeg over aan de broers Johannes en Reijnerus, kv 

Reijnerus Kul, 12 morgen land, behorend aan Reijnerus zvw Johannes gnd Kul, 

ter plaatse gnd Oetheren, aan hem verkocht door hr Tielmannus van Mulsen 

priester, van welke koop echter uitgesloten zijn 4 morgen land, waarvan (1) 

1 morgen eertijds behoorde aan wijlen Gerardus Monic, ter plaatse gnd 

Oetheren, naast 3 morgen behorend aan Henricus van Uden, (2) de overige 3 

morgen aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Reijnerus, welke 3 morgen 

Johannes van Best zvw Willelmus Brueder gerechtelijk gekocht had van zijn 

broer Willelmus gnd Brueder zvw voornoemde Willelmus Brueder. 

 

Johannes Coninc duodecim iugera terre spectantia ad Reijnerum filium 

quondam Johannis dicti Kul sita in loco dicto Oetheren vendita sibi a 

domino Tielmanno de (dg: Mulsel) Mulsen presbitro a qua vero vendicione 

sunt excepta et exclusa et reservata quatuor iugera terre de dictis 

duodecim iugeribus terre de quibus quatuor iugeribus terre unum iuger 

terre dudum spectabat ad Gerardum #quondam# Monic et est situm in dicto 

loco Oetheren vocato iuxta tria iugera terre spectantia ad Henricum de 

Uden et reliqua tria iugera terre dictorum quatuor iugerum terre 

exceptorum et reservatorum sunt sita ibidem inter hereditatem #dicti# 

Reijneri (dg: Kul) ex utroque latere et que reliqua tria iugera terre 

Johannes de Best filius quondam Willelmi (dg: Broder) Brueder erga 

Willelmum dictum Brueder filium (dg: d) jamdicti quondam Willelmi Brueder 

suum fratrem per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni (dg: fil) et Reijnero 

fratribus liberis Reijneri Kul cum litteris et jure promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 022v 04 do 22-12-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Reijnerus, kv Reijnerus Kul, beloofden aan 

Mechtildis dvw Gerardus Berwout een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-
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Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde Johannes, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Gerardus Ossen enerzijds 

en erfgoed van Petrus van der Moelen anderzijds, (2) een huis en erf van 

eerstgenoemde Reijnerus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van kvw Johannes Corfs enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Wilgemans 

anderzijds. 

 

Dicti Johannes et Reijnerus fratres liberi (dg: qu) Reijneri Kul 

promiserunt #indivisi# super omnia se daturos et soluturos Mechtildi 

filie quondam Gerardi Berwout (dg: hereditatem) hereditarium censum trium 

librarum monete hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

Johannis sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Gerardi Ossen 

ex uno et inter hereditatem Petri van der Moelen ex alio atque ex domo et 

area primodicti Reijneri sita in Busco in dicto vico inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis (dg: Corf) Corfs ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Wilgemans ex alio promittentes #indivisi# super omnia 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 022v 05 do 22-12-1390. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Willelmus zvw Henricus Roefs soen van 

der Heijden, verkochten aan Johannes zvw Heijmericus van den Nuwendike een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit de beternis van de navolgende erfgoederen, (1) een stuk beemd in 

de dingbank van Ekart, op het water gnd die Dommel enerzijds en een beemd 

van Reijnerus Grieten soen anderzijds, (2) een stuk beemd, in Woensel, 

naast de plaats gnd Scoerdijk enerzijds en een beemd van kv Willelmus gnd 

sWevers anderzijds, (3) een stuk land, in Woensel, naast Happo zv Happo 

enerzijds en Elizabeth gnd Hannen en Petrus van der Molen anderzijds, (4) 

een stuk land, in Woensel, tussen voornoemde Petrus van der Moelen 

enerzijds en voornoemde Elizabeth Hannen anderzijds, te weten de beternis 

die voornoemde erfgoederen meer waard zijn dan een b-erfcijns van 40 

schelling gemeen paijment, welke pacht Johannes Ghijsebrechts Skoters soen 

de jongere en zijn broer Theodericus beloofd hadden aan wijlen voornoemde 

Willelmus zvw Henricus Roefs soen. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi quondam Willelmi filii quondam 

Henrici Roefs soen van der Heijden hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Woenssel solvendam hereditarie purificationis ex 

melioratione hereditatum (dg: predictarum) #sequentium# scilicet ex 

#melioratione# pecia (dg: terre) prati cum suis attinentiis sita in 

jurisdictione de Ekart supra aquam dictam die Dommel ex uno et inter 

pratum (dg: m) Reijneri Grieten soen ex alio atque ex melioratione pecie 

(dg: terre) prati sum suis attinentiis sita in parochia de Woensel iuxta 

locum dictum Scoerdike ex uno et inter pratum liberorum (dg: Wl) Willelmi 

dicti sWevers ex alio et ex melioratione pecie terre cum suis attinentiis 

site in parochia de Woensel iuxta hereditatem Happonis filii Happonis ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Hannen (dg: ex alio) et Petri 

van der Molen ex alio atque ex melioratione pecie terre (dg: site) cum 

suis attinentiis sita in dicta parochia inter hereditatem dicti Petri van 

der Moelen ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth (dg: van der Molen 

ex alio) Hannen ex alio videlicet ex melioratione quam dicte hereditates 

sunt meliores quam hereditarius census XL solidorum communis pagamenti 

quam paccionem (dg: dictus quondam Willelmus filius quondam Henrici Roefs 

soen erga) Johannes Ghijsebrechts (dg: fi) Skoters soen junior et 

Theodericus eius frater promiserunt dicto quondam Willelmo filio quondam 

Henrici Roefs soen #dare et solvere ex dicta melioratione# (dg: .) ut 

dicebant (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni filio quondam 

Heijmerici van den Nuwendike (dg: -r) promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 022v 06 do 22-12-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan Henricus zv Willelmus zvw Henricus Roefs soen 

12 Gelderse gulden, 32 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit Henrico filio Willelmi filii quondam Henrici Roefs 

soen (dg: XX) XII Gelre gulden seu pro quolibet gulden XXXII communes 

placken (dg: .) ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 022v 07 do 22-12-1390. 

Heijlwigis wv Gerardus zvw Arnoldus Nollen maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 1 oude schild, aan wijlen voornoemde Gerardus 

verkocht door Johannes zv Reijnerus gnd Sanctus. 

 

Heijlwigis relicta quondam Gerardi filii quondam Arnoldi Nollen 

hereditarium censum unius aude (dg: scild) scilt venditum dicto quondam 

Gerardo !Johanne filio Reijneri dicti Sanctus prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 022v 08 do 22-12-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd die Snider verkocht aan mr Wolphardus van 

Ghiessen een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd in de Kleine Ham, tussen Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxtstem enerzijds en Vastradus zvw Johannes van Berkel anderzijds, (2) 

½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen Reijnerus 

die Groet enerzijds en voornoemde Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxtstem anderzijds, (3) 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd de Grote 

Wert, tussen voornoemde Henricus zv Henricus Jonghe Heijn van Heijnxtstem 

enerzijds en voornoemde Vastradus anderzijds, (4) 2 hont land, in Maren, 

ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden 

enerzijds en schoonzoons vw Johannes van den Hoevel anderzijds, (5) 1½ hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd de Grote Wert, tussen Hermannus Scut zv 

Henricus gnd Jonghe Heijn enerzijds en schoonzoons vw Johannes van den 

Hoevel anderzijds, (6) 5 hont land, in Empel, tussen Henricus zv Henricus 

gnd Jonghe Heijn enerzijds en Truda Aelbrechts anderzijds, (7) een huis en 

tuin, in Empel, tussen voornoemde Hermannus Scut enerzijds en Reijnkinus zv 

Johannes gnd Oemers soen anderzijds, reeds belast met 5 pond geld 

b-erfcijns aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch en dijken. 

 

Theodericus filius #quondam# Johannis dicti die Snider hereditarie 

vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium censum duorum aude 

scilde monete (dg: seu .) Francie seu valorem solvendum hereditarie 

penthecostes ex uno iugero terre sito in parochia de Maren in loco dicto 

in den Cleijnen Ham (dg: ex uno et) inter hereditatem Henrici filii 

Henrici dicti Jonghe Heijn (dg: ex uno) de Heijnxtstem ex uno et inter 

hereditatem Vastradi filii quondam Johannis de Berkel ex alio item ex 

(dg: quinque hont terre sitis in p) dimidio iugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto den Groten Wert inter hereditatem Reijneri die 

Groet ex uno et inter hereditatem (dg: He) dicti Henrici filii (dg: q) 

Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem ex alio item ex quatuor hont 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto den Groten Wert inter 

hereditatem dicti Henrici filii Henrici Jonghe Heijn de Heijnxtstem ex 

uno et inter hereditatem dicti Vastradi ex alio item ex duobus hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto den Groten Wert inter hereditatem 

abbatis sancti Trudonis ex uno et inter hereditatem (dg: quond) generorum 

quondam Johannis van den Hoevel ex alio item ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta (dg: in di) parochia in loco dicto den Groten Wert inter 

hereditatem Hermanni Scut filii Henrici dicti Jonghe Heijn ex uno et 

inter hereditatem generorum quondam Johannis van den Hoevel ex alio item 
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ex quinque hont terre sitis in parochia de Empel inter hereditatem 

Henrici filii Henrici dicti Jonghe Heijn ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem Trude Aelbrechts ex alio item ex domo et orto sitis in 

parochia de Empel inter hereditatem dicti Hermanni Scut ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini filii Johannis dicti Oemers soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque libris hereditarii census monete conventui 

sancte Clare in Busco (dg: ex) et aggeribus (dg: exinde) ad hoc 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 B 14 p. 23. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1390. 

 

BP 1179 p 023r 01 do 22-12-1390. 

Henricus Machiels soen beloofde aan Jutta dvw Lambertus Tijmmerman 20 

Gelderse gulden of de waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Machiels soen promisit Jutte filie #quondam# (dg: magistri) 

Lamberti Tijmmerman XX Gelre gulden seu valorem. 

 

BP 1179 p 023r 02 do 22-12-1390. 

Willelmus zv Johannes van Oijen en voornoemde Johannes van Oijen beloofden 

aan Ghibo Sceijnckel 37 Gelderse gulden52 of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Willelmus filius Johannis de Oijen et dictus Johannes de Oijen 

promiserunt Ghiboni Sceijnckel XXXVII Gelre gulden seu valorem (dg: .) ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 023r 03 do 22-12-1390. 

Henricus Machiels soen beloofde aan de secretaris, tbv Henricus zvw Jacobus 

Swertveger, 20 Gelderse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan Jutta dvw Lambertus Tijmmerman. 

 

Henricus Machiels soen promisit mihi ad opus Henrici filii quondam Jacobi 

Swertveger XX Gelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum. 

Tradetur littera Jutte filie quondam Lamberti Tijmmerman. 

 

BP 1179 p 023r 04 do 22-12-1390. 

Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 4 pond 16 schelling geld, die Johannes Stevens 

soen en Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen beloofd hadden aan Bertoldus 

Luwe, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, in Empel, ter 

plaatse gnd die Roedse Kamp, en een stuk land, gnd Valkenier Stuk, welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus (dg: f) de Abruggen filius quondam Theoderici de Vlimen 

hereditarium censum quatuor librarum et sedecim solidorum monete quem 

Johannes Stevens soen et Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen 

promiserunt se daturos et soluturos Bertoldo Luwe hereditarie nativitatis 

Domini ex pecia terre sita in parochia de Empel in loco dicto die 

Roedsche Camp et ex pecia terre dicta (dg: V) Valkenier Stuc prout in 

litteris et quem nunc ad se (dg: se) spectare dicebat monuit de tribus 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 023r 05 do 22-12-1390. 

Arnoldus van den ?Acen maakte bezwaar tegen alle verkopingen etc gedaan 

                         
52 Zie → BP 1179 f 078v 18 ma 24-07-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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door Laurencius van Gherwen met zijn goederen. 

 

Arnoldus van den A[?c]en omnes vendiciones etc factas per Laurencium (dg: 

filium) de Gherwen cum suis bonis calumpniavit. Testes Erpe et Uden (dg: 

datum supra) testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 023r 06 do 22-12-1390. 

Johannes van Eijcke droeg over aan Martinus Monics 20 schelling b-erfcijns, 

een oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 3 

pond 15 schelling, die Aleijdis evw Johannes metten Scave en Nijcholaus gnd 

Coel smid van Hezewijc, szv voornoemde Aleijdis, beurden, gaande uit een 

huis en erf, waarin Henricus zvw hr Johannes van Neijnsel priester woonde, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de poort van de tuin van de 

Minderbroeders naar de Vismarkt, naast het huis van Johannes Wreijthals, 

welke cijns aan voornoemde Johannes was verkocht door zijn broer Ghibo van 

Eijcke. 

 

Johannes de Eijcke (dg: hereditarium ce) viginti solidos hereditarii 

census grosso Turonensi denario (dg: etc) monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendos hereditarie #mediatim# in festo nativitatis (dg: nativitatis) 

Johannis et mediatim Domini ex hereditario censu trium librarum et 

quindecim solidorum quem Aleijdis uxor quondam Johannis metten Scave et 

Nijcholaus dictus Coel faber de Hezewijc gener dicte Aleijdis habuerunt 

solvendum in domo et area in qua Henricus filius quondam domini Johannis 

de Neijnsel presbitri commoratur sita in Busco in vico tendente de porta 

orti fratrum minorum versus forum piscium juxta domum Johannis Wreijthals 

venditos dicto Johanni a Ghibone de Eijcke suo fratre prout in litteris 

supportavit Martino Monics cum litteris #et aliis# et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 023r 07 do 22-12-1390. 

Johannes van Hezeacker droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Arnoldus van der 

Hagen beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een halve schuur met zijn hofstad en een halve aangelegen tuin, in 

Sint-Oedenrode, (2) 3 stukken land, in Sint-Oedenrode, (2a) tussen Emonda 

van Hellu enerzijds en Johannes Brocken anderzijds, (2b) dit stuk, met een 

aangelegen beemdje, tussen voornoemde Johannes Brocken enerzijds en 

Henricus Belen soen anderzijds, (2c) tussen voornoemde Johannes Brocken 

enerzijds en voornoemde Arnoldus van der Hagen anderzijds, (3) de helft van 

een beemd, gnd die Brede Beemd, ter plaatse gnd Everhoede, in de beemden 

aldaar, naast de beemd van Willelmus gnd Hanen soen enerzijds en een beemd 

van voornoemde Johannes Brocken anderzijds, (4) de andere helft, behorend 

aan voornoemde Arnoldus van der Hagen, in voornoemde erfgoederen, zoals 

deze helft aan voornoemde Arnoldus van der Hagen gekomen was na erfdeling 

met voornoemde Johannes van Hezeacker, welke andere helft voornoemde 

Arnoldus van der Hagen mede tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes de Hezeacker hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode quam Arnoldus van der Hagen promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex dimidio 

horreo cum suo domistadio et cum dimidio orto sibi adiacente (dg: sitis) 

prout siti sunt in (dg: Rode) parochia de Rode atque ex tribus peciis 

terre sitis in dicta parochia quarum una sita est inter hereditatem 

Emonde! de Hellu ex uno et inter hereditatem Johannis Brocken ex alio et 

secunda cum uno pratulo sibi adiacente inter hereditatem Johannis Brocken 

predicti ex uno et inter hereditatem Henrici Belen soen ex alio et tercia 

inter hereditatem #dicti# Johannis Brocken ex uno et inter hereditatem 
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dicti Arnoldi (dg: van den) van der (dg: Heijden) #Hagen# ex alio sunt 

site atque ex medietate prati dicti die Brede Beemt siti in loco dicto 

Everhoede in pratis ibidem iuxta prati! Willelmi dicti Hanen soen ex uno 

et inter pratum dicti Johannis Brocken ex alio atque ex reliqua medietate 

ad dictum Arnoldum van der (dg: Heijden) #Hagen# spectante de dictis 

hereditatibus que (dg: medietate) reliqua medietas dicto Arnoldo van der 

(dg: Heijden) #Hagen# erga dictum Johannem (dg: van de) de Hezeacker (dg: 

ces) mediante divisione prius inter eos habita cessit in partem et quam 

reliquam medietatem dictus Arnoldus van der (dg: Heijden d) #Hagen# 

primodicto! pro solucione dicte paccionis ad pignus imposuit ut dicebat 

supportavit Johanni de Ghemert filio Gertrudis promittens super (dg: h) 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes Erpe et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 023r 08 do 22-12-1390. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbier maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 70 pond, die Henricus Dicbier met Kerstmis aan haar 

moet betalen, en een b-erfcijns van van 70 pond, die voornoemde Henricus 

met Sint-Jan aan haar moet betalen. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier hereditarium! 

septuaginta librarum quem Henricus Dicbier sibi in festo nativitatis 

Domini et #hereditarium!# septuaginta librarum quem dictus Henricus sibi 

in festo nativitatis Johannis solvere tenetur ut dicebat monuit de 3 

annis ex..... iuxta tenorem litterarum. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 023r 09 vr 23-12-1390. 

Johannes van der Dussen, Arnoldus van Scijnle zv hr Leonius beloofden aan 

Johannes nzvw Wolterus van Erpe 16 Hollandse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Johannes van der Dussen Arnoldus de Scijnle filius domini Leonii 

promiserunt Johanni filio naturali quondam (dg: domini) Wolteri de Erpe 

XVI Hollant gulden vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. 

Testes Hubertus et Steenwech datum sexta post Thome. 

 

BP 1179 p 023r 10 vr 23-12-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 023r 11 vr 23-12-1390. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle beloofde aan Theodericus Bathen soen 14½ 

Gelderse gulden of de waarde met Epiphanie aanstaande (vr 06-01-1391) te 

betalen. 

 

X. 

Hermannus filius quondam Johannis de Scijnle promisit Theoderico Bathen 

soen XIIII et dimidium Gelre gulden vel valorem ad festum epiphanie 

proxime persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 023r 12 do 22-12-1390. 

Henricus van Zulickem verkocht aan Goeswinus Rovers soen een n-erfcijns van 

2½ oude schild of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren en de 

andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Pinksteren aanstaande 

(zo 14-05-1391), gaande uit (1) een huis en tuin, in Gestel, ter plaatse 

gnd Rumel, tussen een gemene weg enerzijds en een andere weg anderzijds, 

(2) 4 mudzaad roggeland en 6 bunder heide, in Gestel, tussen Albertus gnd 

Abe van den Plac enerzijds en een akker, gnd de Loecoert, anderzijds, 
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{p.24v} reeds belast met 3 oude groten grondcijns. 

 

Henricus de Zulickem (dg: promisit se daturum et soluturum) #vendidit 

(dg: et supportavit# Goeswino Rovers soen# annuum et hereditarium censum 

IIorum cum dimidio aureorum denariorum aude scilde nuncupatorum vel 

valorem solvendum annuatim pro media parte penthecostes et pro alia media 

parte Remigii et pro primo termino (dg: Remigii) #penthecostes# proxime 

ex domo et orto dicti (dg: venditoris) Henrici cum attinentiis sitis in 

parochia de Ghestel (inter commune) ad lo[cum] dictum (dg: Rumel) #Rumel# 

inter plateam communem ex uno et aliam plateam ex alio item ex IIIIor 

modiatis terre silig[inee] et sex bonariis merice sitis in dicta parochia 

inter hereditatem (dg: Abonis) #Alberti dicti Abe# van den Plac ex uno 

latere et quendam agrum dictum de Loecoert ex alio promittens super omnia 

(dg: dictas hereditates pro solucione census efficere securas deben) 

promittens warandiam et 

 

1179 mf1 C 01 p. 24. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1390. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1390. 

 in vigilia nativitatis Domini: zaterdag 24-12-1390. 

 

BP 1179 p 024v 01 do 22-12-1390. 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis domino fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et Henricus datum in 

crastino Thome #Thome#. 

 

BP 1179 p 024v 02 .. 06-06-1598. 

De brief van de erfpacht van 5 mud rogge is voor de tweede keer 

geïngrosseerd. Mogelijk was de oorspronkelijke datum van de brief zaterdag 

23-01-1389. 

 

Ista littera de paccione quinque modiorum siliginis pro conventu de 

Westerwijc? secundario est ingrossata de consensu scabinorum prout latius 

in margine constitution... anno 1388 sabbato post Agnetis. Actum VI junii 

1598. ....... 

 

BP 1179 p 024v 03 vr 23-12-1390. 

Arnoldus gnd Roever zvw Arnoldus gnd Boest droeg over aan Johannes van 

Eijke een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit goederen, gnd het Hofgoed, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, welke pacht aan voornoemde Arnoldus was verkocht door Gerardus zvw 

Paulus gnd van Langgen. 

 

(dg: ..) Arnoldus dictus Roever filius quondam Arnoldi dicti Boest annuam 

et hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure Busco 

solvendam hereditarie festo nativitatis Domini ex bonis dictis tHofgoet 

sitis in parochia de Orscot in loco dicto Best atque ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universes venditam dicto Arnoldo a Gerardo 

filio quondam Pauli dicti de Langgen prout in litteris scabinorum Busco 

supportavit Jo de Eijke (dg: una) #simul# cum dictis litteris et aliis 

mencionem inde facientibus etc promittens dictus Arnoldus ut principalis 

#super omnia# dictam supportacionem ratam tenere ac (dg: b) obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Loze et Steenwech datum sexta post Thome. 

 

BP 1179 p 024v 04 vr 23-12-1390. 

Gerardus van Bruggen zv Paulus droeg over aan Johannes gnd Hadigen een 

b-erfcijns van 6 pond geld dat ten tijde etc, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) 7 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Scheepdonk, tussen Nicholaus gnd van Berze enerzijds en Johannes gnd 

Hadigen soen anderzijds, (2) 3½ hont land, aldaar, tussen voornoemde 

Johannes Hadigen soen enerzijds en Arnoldus gnd Hadigen soen en kv Arnoldus 
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gnd Cnoden soen anderzijds, welke cijns Johannes gnd Hadigen soen beloofd 

had aan voornoemde Gerardus van Bruggen. 

 

Gerardus dictus de Bruggen filius Pauli annuum et hereditarium censum sex 

librarum monete pro tempore etc solvendum anno quolibet hereditarie festo 

Martini hiemalis de et ex septem hont terre sitis infra libertatem opidi 

de Busco ad locum dictum Sceepdonc inter hereditatem Nicholai dicti de 

Berze ex uno et hereditatem Johannis dicti Hadigen! soen ex alio atque ex 

tribus et dimidio hont terre sitis ibidem inter hereditatem dicti 

Johannis Hadigen soen ex uno latere et hereditatem Arnoldi dicti Hadigen 

soen et liberorum Arnoldi dicti (dg: Cnoden) Cnoden soen ex alio quem 

quidem censum sex librarum predictum Johannes dictus Hadigen soen ut 

debitor principalis dicto Gerardo de Bruggen se daturum et soluturum 

promiserat prout in litteris scabinorum Busco etc hereditarie supportavit 

Jo dicto Jo Hadigen (dg: ..) simul cum dictis litteris etc promittens ut 

debitor principalis super omnia dictam supportacionem tenere ratam 

obligationemque ex parte sui deponere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 024v 05 za 24-12-1390. 

Matheus zv Theodericus gnd van Hoculem schoenmaker droeg over aan Johannes 

van Diest schoenmaker de helft van een huis53 en tuin, in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd die Smit 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Buijc anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemd erfgoed van Johannes die Smit, aan voornoemde Matheus en 

zijn vrouw Cristina dvw Johannes Knijf geschonken54 door zijn voornoemde 

vader Theodericus, deze helft belast met een cijns van 4 pond 4 schelling. 

 

Matheus filius Theoderici dicti de Hoculem sutoris medietatem domus et 

orti sitorum in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem Jo 

dicti die Smit ex uno et hereditatem Henrici dicti Buijc ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti 

Johannis die Smit supportatam dicto f Matheo a (dg: dicto) Theoderico 

predicto suo patre nomine dotis cum Cristina uxore ipsius Mathei et filia 

Johannis quondam Knijf ad jus oppidi de Busco prout in litteris 

scabinorum etc supportavit Jo de Diest sutori simul cum dictis litteris 

et toto jure et resignavit etc promittens ipse Matheus supportacionem et 

resignationem ratas tenere etc (dg: et ?promisit warandiam) ac omnem 

obligationem excepto censu quatuor librarum #et quatuor solidorum# monete 
?Buscensis exinde #dicta medietate# de jure solvendo ut dicebat dicto 

Johanni de Dist deponere omnino. Testes Aa et Hubertus datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 024v 06 vr 23-12-1390. 

Johannes van Eijke en Ghibo Bax beloofden aan Arnoldus Stamelart van den 

Kelder, tbv Johannes zv voornoemde Arnoldus, 116 Hollandse gulden met Sint-

Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

(dg: Walterus de Griensvenne) Johannes de Eijke et Ghibo Bax promiserunt 

Arnoldo Stamelart de Penu ad opus Johannis filii dicti Arnoldi C et XVI 

Hollant gulden ad Johannis proxime persolvendos. Testes Erpe et Dicbier 

datum sexta post Thome. 

 

BP 1179 p 024v 07 vr 23-12-1390. 

Johannes van Eijke en Ghibo Bax beloofden aan Arnoldus Stamelart van den 

Kelder, tbv zijn zoon Johannes, 116 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

                         
53 Zie → BP 1183 f 304v 01 di 08-04-1404, Heijlwigis dvw Theodericus van Hoculem schoenmaker 
verkocht de andere helft aan Johannes van Dijest zvw Johannes van Dijest schoenmaker. 
54 Zie ← BP 1178 f 374v 03 vr 08-04-1390, schenking van deze helft. 
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Johannes de Eijke et Ghibo Bax promiserunt Arnoldo Stamelart de Penu ad 

opus Johannis sui filii C et XVI Hollant gulden ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes Erpe et Dicbier datum sexta post Thome. 

 

BP 1179 p 024v 08 vr 23-12-1390. 

Petrus Becker zvw Petrus zvw Petrus die Heirde bakker verkocht aan Jacobus 

die Clercke en diens vrouw Aleijdis Moerwaters een lijfpacht55 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft in een 

huis56 en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Gerijs enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Pijnapel anderzijds, het 

gehele huis reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond geld. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Petrus #Becker# filius quondam Petri #filii quondam Petri# die Heirde 

pistoris legitime vendidit Jacobo die Clercke (dg: vitalem) et Aleijdi 

#Moerwaters# sue uxori vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno ad vitam dictorum emptorum et non ultra 

purificationis et primo termino ultra annum ex (dg: do) medietate ad 

dictum venditorem spectante in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Johannis Gerijs ex uno et inter 

hereditatem quondam Walteri Pijnapel ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu quinque librarum monete ex dicta integra domo et area prius 

solvendo et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit etc. Testes (dg: datum testes) Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 024v 09 vr 23-12-1390. 

Theodericus, Aleijdis en Gertrudis, kvw Johannes gnd Godekens, deden 

afstand van alle aanspraken op Walterus van Griensvenne en diens vrouw 

Hadewigis dvw Arnoldus van den Mortel. 

 

Theodericus Aleijdis et Gertrudis liberi quondam (dg: Theoderici) 

Johannis dicti Godekens cum tutore super omnibus et singulis causis et 

impeticionibus quibus mediantibus dicti liberi Walterum de (dg: Ghi) 

Griensvenne et Hadewigem filiam quondam Arnoldi van den Mortel eius 

uxorem impetere possent a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ad opus dictorum (dg: G) Walteri et Hadewigis renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 024v 10 vr 23-12-1390. 

Walterus van Griensvenne ev Hadewigis dvw Arnoldus van den Mortel deed 

afstand van alle aanspraken op Theodericus, Aleijdis en Gertrudis, kvw 

Johannes Godekens. 

 

Solvit. 

Walterus de (dg: Griensvenne v) Griensvenne maritus et tutor legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Arnoldi van den Mortel super omnibus 

causis et impeticionibus quibus mediantibus dicti Walterus et Hadewigis 

seu eorum alter impetere possent Theodericum Aleijdem et Gertrudem 

liberos quondam Johannis Godekens ut dicebat ad opus eorum Theoderici 

Aleijdis et Gertrudis renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 024v 11 vr 23-12-1390. 

Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring int Goet 

verkocht aan Henricus gnd Colen ?nzvw Henricus Colen 5 pond 15 schelling 

b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan 

Ywanus Mostart en diens vrouw Margareta dvw Gerardus van Heijst gekomen was 

                         
55 Zie → BP 1179 p 383r 02 do 18-04-1392, overdracht van de lijfpacht. 
56 Zie → BP 1175 f 081r 15 ±vr 09-08-1392, verkoop van een cijns uit dit huis. 
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na overlijden van voornoemde Gerardus van Heijst, van alle erfgoederen, die 

waren van voornoemde Gerardus van Heijst, gelegen in Milheze, onder Bakel 

en Beek, (2) ½ van 1/3 deel van voornoemde erfgoederen, dat aan Henricus 

zvw voornoemde Gerardus van Heijst gekomen was na overlijden {p.25r} van 

zijn voornoemde vader Gerardus, welke cijns Elizabeth wv voornoemde 

Bartholomeus gnd Meus Spiring int Goet gekocht had van Johannes van Tefelen 

ev Heilwigis dvw Ywanus Mostaert, en welke cijns nu aan voornoemde Albertus 

en zijn vrouw behoort. 

 

Albertus de Lijt maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filie 

quondam Bartholomei dicti (dg: Sp) Meus Spring int Goet quinque libras et 

quindecim solidos hereditarii census solvendos hereditarie (dg: ...) 

purificationis (dg: .) ex tercia parte que Ywano Mostart et Margarete 

(dg: eius) sue uxori filie quondam Gerardi de Heijst de morte dicti 

quondam Gerardi de Heijst successione fuerat advoluta omnium (dg: 

bonorum) et singularum (dg: bonorum) hereditatum que fuerant dicti 

Gerardi de Heijst ubicumque locorum in Milheze infra parochias de Bakel 

et de Beke consistentium sive sitarum atque ex medietate tercie partis 

(dg: Henrico filio dicti quondam Gerardi de Heijst) dictarum omnium et 

singularum hereditatum (dg: dicto) Henrico filio quondam dicti Gerardi de 

Heijst de morte 

 

1179 mf1 C 02 p. 25. 

 Sabbato post Thome: zaterdag 24-12-1390. 

 in vigilia nativitatis: zaterdag 24-12-1390. 

 

BP 1179 p 025r 01 vr 23-12-1390. 

eiusdem quondam Gerardi sui patris successione advoluta quem censum (dg: 

. m) Elizabeth relicta quondam dicti Bartholomei dicti (dg: ....) [Meus] 
!Spiring int Goet erga Johannem de Tefelen maritum tutorem legitimum 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Ywani Mostaert emendo acquisiverat et 

quem censum dictus Albertus nunc ad se et suam uxorem predictam spectare 

dicebat vendidit Henrico dicto Colen filio #?naturalis!# quondam Henrici 

Colen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 02 vr 23-12-1390. 

Alexius zvw Henricus van Aken ev Bartholomea dv voornoemde Albertus van 

Lijt deed afstand van voornoemde cijns. 

 

Quo facto Alexius filius quondam Henrici de Aken maritus et tutor 

Bartholomee sue uxoris filie dicti Alberti super dicto censu et jure .... 

ad opus emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 03 vr 23-12-1390. 

Voornoemde Alexius zvw Henricus van Aken ev Bartholomea dv Albertus van 

Lijt verklaarde met zijn vrouw ontvangen te hebben van voornoemde Albertus, 

in plaats van erfgoed, 100 gulden en hij beloofde dit bedrag in te brengen 

bij de deling van de goederen, die voornoemde Albertus en zijn vrouw 

Luijtgardis zullen nalaten. 

 

Dictus Alexius maritus et tutor dicte Bartholomee sue uxoris palam 

recognovit (dg: sibi fore satisfactum per dictum sibi) se recepisse a 

dicto Alberto cum dicta Bartholomea sua uxore loco hereditatis et tamquam 

hereditates C gulden ad jus oppidi ?etc et promisit super omnia (dg: pro 

se et se) quod si ipse imposterum ad divisionem faciendam de bonis que 

dictus Albertus et Luijtgardis eius uxor in sua morte relinquent venire 

voluerit et ea condividere extunc dictus Alexius ad huiusmodi divisionem 

reimportabit centum gulden seu valorem antequam ad huiusmodi divisionem 
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venire poterit et ea condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 04 vr 23-12-1390. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Henricus van Erpe droegen over aan 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen van Oestelberze een hoeve, 

behorend aan Nijcholaus gnd Coelken zvw Walterus van Oerle, in Zeelst ter 

plaatse gnd Broekhoven, aan hen gerechtelijk verkocht door Walterus van der 

Bruggen van Helvoert. Voornoemde Emondus en Henricus behielden een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan hen beloofd door voornoemde 

Johannes, gaande uit voornoemde hoeve en een stuk land gnd die Schoot, in 

Oostelbeers. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu et Henricus de Erpe 

quendam mansum spectantem ad Nijcholaum dictum Coelken filium quondam 

Walteri de Oerle situm in parochia de (dg: de) de Zeelst ad locum dictum 

Broechoven et attinentiis universis et singulis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis venditum eis a Waltero van der Bruggen 

de Helvoert (dg: prout) per judicem mediante sententia scabinorum etc 

prout in litteris supportaverunt Johanni (dg: Wout) filio quondam Walteri 

dicti Veren Oeden soen de Oestelberze cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salva tamen dictis 

Emondo et Henrico et eis reservate in dicto manso cum suis attinentiis 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco promissa 

eis a dicto Johanne ex premisso manso cum suis attinentiis et pecia terre 

(dg: sit) dicta die Scoet sita in parochia de Oestelberze prout in 

litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 05 vr 23-12-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen van Oestelberze 

beloofde aan voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Henricus 

van Erpe een n-erfpacht57 van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit 

(1) voornoemde hoeve, behorend aan Nijcholaus gnd Coelken zvw Walterus van 

Oerle, in Zeelst ter plaatse gnd Broekhoven, (2) een stuk land gnd die 

Schoot, in Oostelbeers, tussen Johannes Spikerman enerzijds en Gerardus gnd 

Ghiselleers soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dictis Emondo et Henrico 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino a (dg: prox) purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradere ex dicto manso cum suis 

attinentiis et ex (dg: qu) quodam (dg: prat) pecia terre (dg: s) dicta 

die Scoet sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis 

Spikerman ex uno et inter hereditatem (dg: Ghiselberti) Gerardi dicti 

Ghiselleers soen ex alio ut dicebat promisit super omnia habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 06 vr 23-12-1390. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Henricus van Erpe 

beloofden aan voornoemde Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen van 

Oestelberze dat zij zullen betalen (1) alle achterstallige termijnen van 

cijnzen, pachten en onraad, gaande uit voornoemde hoeve, (2) alle termijnen 

van voornoemde cijnzen en pachten, tussen nu en Kerstmis over een jaar (ma 

25-12-1391), uitgezonderd de grondcijnzen, die voornoemde Johannes vanaf 

heden zal betalen. Voornoemde Johannes zal dus de cijnzen en pachten, die 

uit voornoemde hoeve gaan, vanaf Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) 

betalen en leveren. 

 

                         
57 Zie → BP 1179 p 064v 09 zo 11-06-1391, doorverkoop van deze pacht. 
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Dicti Emondus et Henricus promiserunt indivisi (dg: indiv) super omnia 

dicto Johanni quod ipsi Emondus et (dg: Johannes) #Henricus# omnia #et 

arrestadia# onera dicta onraet deficientia et restantia de censibus et 

paccionibus ex dicto manso cum suis attinentiis de jure a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem atque omnia (dg: onera dicta 

onraet provenienda) #arrestadia# de dictis censibus et paccionibus ex 

dicto manso cum suis attinentiis solvendis provenienda infra hinc (dg: et 

festum) et a festo nativitatis Domini proxime (dg: ..) futuro ultra annum 

taliter dabunt et exsolvent sic quod dicto Johanni dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futuro exceptis tamen censibus dominorum fundi ex 

dicto manso cum suis attinentiis de jure solvendis quos dictus Johannes 

solvet a die presente citra annuatim hoc eciam addito quod dictus (dg: 

.......) Johannes solvet census et pacciones ex (dg: dictis) dictis manso 

cum suis attinentiis annuatim et solvendos et proveniendos #in# (dg: ?de) 

festo nativitatis (dg: u) Domini proxime futuro ultra annum et pro 

quibuscumque temporibus futuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 07 vr 23-12-1390. 

Adam die Luwe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van wijlen hr Johannes van Berghem ridder. 

 

Adam die Luwe omnes vendiciones alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque quondam (dg: Walrami) #domini Johannis# de Berghem militis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 08 vr 23-12-1390. 

Engbertus van Tefelen droeg al zijn beesten, varend goed en roerende en 

gerede goederen over aan Arnoldus van Ghele zvw Egidius. 

 

Engbertus de Tefelen omnes suas bestias et (dg: pe) bona #sua# pecoralia 

quecumque (dg: qu) et bona sua mobilia et parata quecumque quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Arnoldo de Ghele 

filio quondam Egidii promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 09 za 24-12-1390. 

Winricus gnd Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, aan 

hem verkocht door de broers Johannes en Lambertus, kvw Arnoldus van 

Engelant. 

 

Winricus dictus Screijnmaker annuam et hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure Busco solvendam nativitatis Domini et [in] Busco 

tradendam (dg: sup) venditam sibi per Jo et Lambertum fratres liberos 

quondam Arnoldi de Engelant monuit #prout in litteris# de tribus annis. 

Testes Aa et Ghemert (dg: in vigilia n sabbato post Thome in vigilia) 

sabbato post Thome. 

 

BP 1179 p 025r 10 za 24-12-1390. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer: een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes gnd Scullen van Eersel beloofd had met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Eersel, 

(2) 9 lopen land, (3) een beemd, 3 vrachten hooi groot, naast voornoemd 

huis en erf gelegen, (4) 3 lopen land, in Eersel, achter Deenkinus 

rademaker, ter plaatse gnd in een Heijlocht, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Willelmus Loijer was verkocht door Johannes Scullen van Eersel 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Loijer #filius quondam Willelmi Loijer# annuam et hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure Busco solvendam nativitatis 

Domini quam Jo dictus Scullen de Eersel! (dg: Wille) et in Busco 

tradendam de quadam domo area et orreo sitis in Eersel et de IX lopinatis 



Bosch’ Protocol jaar 1390 07. 

 

91 

terre et (dg: q) de quodam prato tria plaustra feni continente dictis 

domo et aree adiacente atque de tribus lopinatis terre sitis in Eersel 

predicta retro hereditatem Deenkini rotificis !quodam loco conventualiter 
?dicto in een Heijlocht vocato venditam dicto quondam Willelmo Loijer a 

Jo Scullen de Eersel prout in litteris. 

 

BP 1179 p 025r 11 za 24-12-1390. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan 

wijlen voornoemde Willelmus Loijer verkocht door Johannes Scullen van 

Eersel. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

venditam dicto quondam Willelmo Loijer a Johanne Scullen de Eersel prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 025r 12 za 24-12-1390. 

Conrardus zvw Pelgrinus gnd Pelgrim smid verklaarde dat alle geschillen 

beëindigd58 zijn met Godefridus van Zeelst. 

 

Conrardus filius quondam Pelgrini dicti Pelgrim fabri (dg: .) recognovit 

sibi fore satisfactum de omnibus #?causis et impeticionibus# a tempore 

evoluto usque diem presentem a Godefrido de Zeelst clamans eum quitum. 

Testes Uden et Loze (dg: in) in vigilia nativitatis. 

 

1179 mf1 C 03 p. 26. 

 in vigilia nativitatis Domini: zaterdag 24-12-1390. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 29-12-1390. 

 

BP 1179 p 026v 01 za 24-12-1390. 

Johannes van Hedel beloofde aan Bertoldus van Voeght 40 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan-Baptist (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes de Hedel promisit ut !principalis super omnia Bertoldo de Voeght 

XL florenos Gelrie vel valorem ad (dg: festum) nativitatis Johannis 

baptiste persolvendos. Testes Dicbier et Loze in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1179 p 026v 02 za 24-12-1390. 

Gheerburgis dvw Gerardus Coenraet droeg al haar goederen over aan Danijel 

van Keke zvw Mathijas Werner. 

 

Gheerburgis filia quondam Gerardi (dg: et Wern) Coenraet #cum !suis# 

omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant supportavit Danijel! de Keke filio 

quondam Mathije Werner promittentes cum tutore warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 026v 03 za 24-12-1390. 

(dg: Danijel zvw Mathijas gnd Werners: een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren). 

 

(dg: Danijel-i filius quondam Mathije dicti Werners hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis). 

 

BP 1179 p 026v 04 za 24-12-1390. 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus maande 3 achterstallige jaren van een 

                         
58 Zie → BP 1179 p 026v 07 za 24-12-1390, Godefridus van Zeelst verklaarde dat alle geschillen 
beëindigd zijn met Conrardus zvw Pelgrimus smid. 
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b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, met Kerstavond te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin van Ghibo zv Henricus van Lijttoijen en Henricus zv 

voornoemde Ghibo, in Lithoijen. 

 

Boudewinus filius quondam (dg: Bo) Johannis filii Boudewini hereditarium 

censum IIII librarum antique pecunie quem solvendum habet in vigilia 

nativitatis Domini ex domo area et orto Ghibonis filii Henrici de 

Lijttoijen et Henrici filii eiusdem Ghibonis sitis in Lijttoijen ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Erpe et Aa datum ut supra. 

 

BP 1179 p 026v 05 za 24-12-1390. 

Egidius van den Bossche droeg over aan Johannes van Best zvw Willelmus 

Brueder een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd in het Waudelaar, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en 

Bertoldus gnd Hennen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd aan de Boenakker. tussen voornoemde Arnoldus 

van Haenwijc enerzijds en erfgoed van de H.Geest in Gestel bij Herlaer 

anderzijds, (3) ½ morgen land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die 

Haar, (4) 3 lopen roggeland, gnd dat Kruisstuk, in Gestel bij Herlaer, 

naast Johannes zv Truda, welke pacht aan hem was verkocht door Elizabeth 

dvw Henricus van den Hoernic. 

 

Egidius van den Bossche hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: uno ..) uno (dg: ba) bonario prati sito in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto int Waudelaer inter hereditatem 

Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem Bertoldi dicti Hennen 

soen ex (dg: uno) alio atque ex una sextariata terre siliginee sita in 

(dg: pa) dicta parochia ad locum dictum !dictum aen den Boenacker inter 

hereditatem dicti Arnoldi de (dg: Haenw) Haenwijc ex uno et inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Ghestel predicta ex alio item ex 

dimidio iugero terre sito in dicta parochia in loco dicto die Haer necnon 

ex tribus lopinatis terre siliginee dictis dat Cruijsstuc sita in dicta 

parochia iuxta hereditatem Johannis filii Trude venditam sibi ab 

Elizabeth filiam! quondam Henrici van den Hoernic prout in litteris 

supportavit Johanni de Best filio quondam Willelmi Brueder cum litteris 

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

sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 026v 06 za 24-12-1390. 

Goeswinus zvw Goeswinus van Orten verkocht aan Wijnricus Screijnmaker een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes Splitaf 

zv Theodericus Splitaf de oudere, in Den Bosch, bij de Vismarkt, direct 

naast erfgoed van wijlen Johannes van Dommellen visser enerzijds en erfgoed 

van wijlen Jacobus Scaden anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, 

een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld aan voornoemde Wijnricus koper, 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, en een b-erfcijns van 3 pond 5 

schelling geld. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini de Orten hereditarie vendidit Wijnrico 

Screijnmaker hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie (dg: nativitatis) mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: 

solvendum hereditarie) ex domo et area (dg: Johannis f sita in Busco 

prope forum in) #quondam# Johannis Splitaf filii (dg: Spli) Theoderici 

Splitaf (verbeterd uit: Splijaf) senioris sita in Busco prope forum 

piscium contigue iuxta hereditatem (dg: Willelmi dicti die ?Curven 

piscatoris ut i) quondam Johannis de Dommellen piscatoris ex uno et inter 

hereditatem quondam Jacobi Scaden ex alio ut dicebat promittens (dg: w) 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 
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et (dg: quatuor h) hereditaro censu quatuor librarum dicte monete dicto 

Wijnrico emptori et hereditario censu XL solidorum monete (dg: exinde 

solvendis et sufficientem) et hereditario censu trium librarum et quinque 

solidorum monete exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Erpe et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 026v 07 za 24-12-1390. 

Godefridus van Zeelst verklaarde dat alle geschillen beëindigd59 zijn met 

Conrardus zvw Pelgrimus smid. 

 

Godefridus de Zeelst palam recongovit sibi fore satisfactum per Conrardum 

filium quondam Pelgrimi fabri ab omnibus causis et impeticionibus quibus 

mediantibus ipsum impetere a quocumque tempore usque in diem presentem 

clamans quitum. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 026v 08 do 29-12-1390. 

Arnoldus zvw Egidius Zeghers soen verkocht aan Jordanus zvw Jordanus Eben 

soen het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader, resp. 

dat hem aan zal komen na overlijden van zijn moeder Katherina, in een stuk 

land gnd die Biezen van voornoemde wijlen Egidius, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Herzel, tussen voornoemde Jordanus zvw Jordanus gnd Eben soen enerzijds 

en Goeswinus zvw voornoemde Egidius anderzijds, en in de gebouwen die erop 

staan; zijn deel was belast met een b-erfcijns van 10 schelling oude 

pecunia. 

 

(dg: scribatur). 

Arnoldus filius quondam Egidii Zeghers soen totam partem et jus sibi de 

morte quondam dicti Egidii sui patris successione advolutas et (dg: de) 

post mortem Katherine sue matris successione advolvendas in pecia terre 

dicta die Bijesen dicti quondam Egidii sita in parochia de Oerscot in 

loco dicto Herzel inter hereditatem Jordani filii quondam Jordani dicti 

Eben soen ex (dg: alt) uno et inter hereditatem Goeswini filii dicti 

quondam Egidii ex alio atque in (dg: att domo et .) in edificiis supra 

dictam peciam terre consistentibus vendidit dicto Jordano filio quondam 

Jordani Eben soen promittens warandiam et obligationem in dictis parte et 

jure existentem excepto hereditario censu X solidorum antique pecunie ex 

dictis parte et jure de jure solvendo. Testes Aa et Steenwech datum 

quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1179 p 026v 09 do 29-12-1390. 

Godefridus zvw Goeswinus gnd Metten soen droeg over aan Willelmus van Ouden 

een stuk land, gnd de Heilige Soen, en een aangelegen beemd, gnd de Heilige 

Beemd, in Nuenen, tussen kvw Ghibo gnd van Catten enerzijds en Ghisbertus 

zvw voornoemde Ghibo van Catten anderzijds, aan hem verkocht door Lana wv 

Walterus gnd Arts soen van Nuenrebeke en haar kinderen Arnoldus en Batha. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Godefridus filius quondam Goeswini dicti Metten soen peciam terre dictam 

den Heijligen Soen et pratum dictum den Heijligen Beemt sibi adiacens 

sitas in parochia de Nuenen inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis 

dicti #de# Catten ex uno et inter hereditatem Ghisberti filii dicti 

quondam Ghibonis de Catten ex alio venditas sibi a Lana relicta quondam 

Walteri dicti Arts soen de Nuenrebeke Arnoldo et Batha eius liberis prout 

in litteris supportavit Willelmo de Ouden (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 026v 10 do 29-12-1390. 

Gerardus van den Sceelberch verkocht aan Arnoldus Aleijten soen 1 bunder 

                         
59 Zie ← BP 1179 p 025r 12 za 24-12-1390, Conrardus zvw Pelgrinus gnd Pelgrim smid verklaarde 
dat alle geschillen beëindigd zijn met Godefridus van Zeelst. 
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beemd in Uden, ter plaatse gnd die Wijst, tussen erfgoed gnd die Wedehage 

enerzijds en beemden behorend aan de goederen van Wedehage anderzijds, 

belast met 6 penning grondcijns. 

 

(?dg: solvit). 

Gerardus van den Sceelberch unum bonarium prati #(dg: dictum)# situm in 

parochia de Uden in loco dicto die (dg: Wijest) #Wijst# inter hereditatem 

dictam die Wedehage ex uno et inter (dg: hereditatem) prata spectantia ad 

bona de (dg: de) Wedehage ex alio (dg: ve) vendidit Arnoldo Aleijten soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis 

census domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 026v 11 ±do 29-12-1390. 

Petrus die Bruijn van Westilborch verkocht aan Gerardus van Woude een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan de Heuvel, tussen kv Godefridus zv Enghela Goden enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 3 obool nieuwe cijns, 1 

lopen rogge aan de H.Geest in Tilburg en 10 vlieguten aan de gemeint van 

Tilburg. 

 

-. 

Petrus die Bruijn de Westilborch hereditarie vendidit Gerardo de Woude 

hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Tilborch 

solvendam hereditarie purificationis (dg: et primo) et (dg: in) supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex domo et orto sitis in parochia de 

Tilborch ad locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem liberorum 

Godefridi filii Enghele Goden (dg: soen) ex uno et inter communem plateam 

ex alio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

obulis novi census et uno lopino siliginis mense sancti spiritus in 

Tilborch et X vlieguijt communitati de Tilborch exinde solvendis. 

 

1179 mf1 C 04 p. 27. 

 in crastino innocentium anno nonagesimo primo: donderdag 29-12-1390. 

 

BP 1179 p 027r 01 ±do 29-12-1390. 

Johannes zvw Henricus Oemen soen, en Arnoldus gnd Appel van Belver en zijn 

vrouw Mechtildis dvw voornoemde Henricus, verkochten aan Henricus nzv 

Johannes gnd Walsch van Oerscot het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus en diens vrouw Heilwigis, ouders van 

voornoemde Johannes en Mechtildis, in een huis en tuin, in Oirschot, 

tezamen met landen en beemden daaraan gelegen, belast met de grondcijns. 

 

Jo filius Henrici quondam Oemen soen et Arnoldus dictus Appel de Belver 

maritus (dg: et tutor) legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti 

quondam Henrici #et dicta Mechtildis# cum dicto Arnoldo suo #tutore etc# 

(dg: marito) totam partem ac omne jus ad eos devolutas per mortem et ex 

successione (dg: suorum) dicti quondam Henrici et Heilwigis quondam sue 

uxoris parentum dictorum Jo et Mechtildis videlicet in domo et o[rto] cum 

suis attinentiis in parochia de Oerscot una cum terris et pratis 

huiusmodi domo et orto adiacentibus prout et (?dg: pro) in ?quantum ad 

dictum quondam Henricum et Heilwigem spectare solebant ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico filio #naturali# Johannis dicti Walsch de 

Oerscot ?ab ?eodem habendas et hereditarie possidendas promittentes ratam 

et warandiam et obligationenm deponere excepto censu domini fundi. 

 

BP 1179 p 027r 02 ±do 29-12-1390. 

Voornoemde Henricus nzv Johannes Walsch beloofde aan eerstgenoemde Johannes 

en Arnoldus 43 Gelderse gulden of de waarde, een helft met Pasen aanstaande 

(zo 26-03-1391) en de andere helft met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-
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1391) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus filius naturalis Jo Walsch promisit super omnia Jo et 

Arnoldo primodictis XLIII florenos Gelrie vel valorem pro media parte 

pasce proxime et alia media parte omnium sanctorum proximum persolvendos. 

Testes Loze et Steenwech. 

 

BP 1179 p 027r 03 ±do 29-12-1390. 

Bernardus zvw Ghisbertus Loef droeg over aan Theodericus Bathen soen een 

b-erfcijns van 2 gulden geld van Holland of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Bessella wv Theodericus van Megen aan voornoemde Bernardus 

beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat naar erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Coninc Jan van Steensel, naast de Loefbrug, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen Theodericus van Megen enerzijds en erfgoed 

van Ghibo van Maren anderzijds. 

 

Bernardus filius quondam Ghisberti Loef hereditarium censum duorum 

aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem Bessella relicta quondam 

Theoderici de Megen promisit se daturam et soluturam dicto Bernardo 

hereditarie purificationis de et ex domo et area sita in Busco in viculo 

tendente a vico dicto Colperstraet versus hereditatem quondam Johannis 

dicti Coninc Jan de Steensel iuxta pontem dictum Loefbrugge inter 

hereditatem dicti quondam Theoderici de Megen ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis de Maren ex alio prout in litteris supportavit Theoderico Bathen 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 04 ±do 29-12-1390. 

Gerardus en Metta, kvw Johannes gnd die Bruijn van Megen, verkochten aan 

Marcelius zvw Walterus Zelen soen van Berchen 2 morgen land, in Berghem, 

ter plaatse gnd in Geen Winkel, tussen Henricus Reijmbouts soen en erfgoed 

gnd Weltkens Kamp enerzijds en Johannes Bathen soen en zijn kinderen 

anderzijds. 

 

Solvit totum. (dg: Debent XVIII). 

Gerardus et Metta liberi quondam Johannis dicti die Bruijn de Megen cum 

tutore duo iugera terre sita in parochia de Berchen in loco dicto in 

Gheen Winckel inter hereditatem Henrici Reijmbouts soen et hereditatem 

dictam Weltkens Camp ex uno et inter hereditatem Johannis Bathen soen et 

eius liberorum ex alio ut dicebant (dg: hereditatem) #hereditarie 

vendiderunt# Marcelio filio quondam Walteri Zelen soen de Berchen 

promittentes cum tutore super omnia warandiam (dg: ..) tamquam de allodio 

et obligationem deponere. Testes Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 05 ±do 29-12-1390. 

Johannes Cleijberch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cleijberch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 06 ±do 29-12-1390. 

Thomas zvw Theodericus gnd Kepken gaf uit aan Arnoldus Bolle van Wetten een 

stuk land60 onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter 

plaatse gnd in dat Litse Land, tussen Egidius Willems soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in die Dungen, in het huis van Otta 

                         
60 Zie ← BP 1178 f 169v 02 do 24-11-1390, afstand van vruchtgebruik in deze 

akker. 
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mv voornoemde Thomas, te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392). Pontennier Kepken deed afstand van dit stuk land. 

 

Thomas filius quondam Theoderici dicti Kepken peciam terre sitam infra 

libertatem etc in loco dicto Duncen in loco dicto in dat Litsche (dg: -

..) Lant inter hereditatem Egidii Willems #soen# ex uno et inter communem 

plateam ex alio dedit ad hereditarium (dg: censum) #pactum# Arnoldo Bolle 

de Wetten ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo (dg: prox .) a purificationis 

proxime futuro ultra annum (dg: persolvendos) et in dicto loco die Dungen 

in domo Ottonis matris dicti Thome tradenda ex premissis promittens (dg: 

warandiam) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Quo facto (dg: B-) Pontennier Kepken super dicta pecia terre 

et (verbeterd uit: jt) jure ad opus dicti Arnoldi Bolle renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

dicto Pontennier suo jure sibi in dicta paccione competente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 027r 07 ±do 29-12-1390. 

Nijcholaus zv Johannes Boudens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius Johannis Boudens soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 08 ±do 29-12-1390. 

Johannes zvw Henricus Oemen soen en Arnoldus gnd Appel van Beilver met zijn 

vrouw Mechtildis dvw voornoemde Henricus, verkochten aan Henricus nzv 

Johannes die Waelsche van Oerscot het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus en diens vrouw Heijlwigis, ouders van 

voornoemde Johannes en Mechtildis, in (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen Walterus van Herzel 

enerzijds en Mathijas van Eben anderzijds, (2) een akker in Oirschot, naast 

die Boterwijkse Weg, tussen Walterus Ghent enerzijds en Everardus die Smit 

anderzijds, (3) een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Oudenhoven, naast de 

plaats gnd die Zelendonk, tussen Theodericus gnd Hoech Neve enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (4) een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd in Henriks 

Laar, tussen Luppertus Hennens enerzijds en een zekere Laurerens 

anderzijds. Belast met de cijnzen die voornoemde wijlen Henricus Oemen soen 

daaruit betaalde. 

 

Johannes filius quondam Henrici Oemen soen et Arnoldus dictus Appel de 

Beilver maritus legitimus ut dicebat Mechtildis sue uxoris filie dicti 

quondam Henrici et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore totam 

(dg: ..) partem et omne jus (dg: ad eos) eis de morte dicti quondam 

Henrici et (dg: Heijlwigis) #Heijlwigis (dg: Mechtildis)# quondam sue 

uxoris parentum olim dictorum (dg: J) Johannis et Mechtildis successione 

advolutas in domo et orto et hereditate sibi adiacente sitis in parochia 

de Oerscot in loco dicto Hedel inter hereditatem Walteri de Herzel ex uno 

et inter hereditatem Mathije de Eben ex alio item in agro sito in dicta 

parochia iuxta (dg: dictam) viam dictam die (dg: Bat) Boterwijcssche Wech 

inter hereditatem Walteri Ghent ex uno et inter hereditatem Everardi die 

Smit ex alio item in prato (dg: sito in dicta p d) sito in dicta parochia 

in loco dicto Auden Hoven (dg: in loco) juxta locum dictum die Zelendonc 

inter hereditatem Theoderici dicti Hoech Neve ex uno et inter 

communitatem ex alio item in prato (dg: di) sito in dicta parochia (dg: 

in) loco dicto in Henrics Laer inter hereditatem Lupperti Hennens ex uno 

et inter hereditatem cuiusdam dicti Laurerens ex alio ut dicebat prout 

(dg: a) premissa ad dictum quondam Henricum Oemen soen et Heijlwigem eius 

uxorem spectare (dg: consuev) consueverunt ut dicebant vendiderunt 

Henrico filio naturali Johannis die Waelsche de Oerscot promittentes 
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super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus (dg: 

dominorum fundi) quos dictus quondam Henricus Oemen soen exinde solvere 

consuevit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 09 ±do 29-12-1390. 

Willelmus zv Luppertus van den Scoet van Oerscot verkocht aan Danijel nzv 

Danijel gnd Crumme van Straten een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een zester 

roggeland gnd die Stert?, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen 

Gheerlacus Cnode enerzijds en Henricus van den Scoet anderzijds. 

 

Willelmus filius Lupperti van den Scoet de Oerscot hereditarie vendidit 

Danijeli filio naturali Danijelis dicti Crumme de Straten hereditariam 

paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot (dg: d) tradendam ex 

una sextaria terre siliginee dicta die St[?er]t sita in parochia de 

Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et 

inter hereditatem Henrici van den Scoet ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 027r 10 do 29-12-1390. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Lichtmis over 3 jaar (ma 02-02-1394), 

met 15 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met de pacht van 

het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Boudewinus Watermael, zijn broer Johannes, 

Henricus Scilder van den Dungen, Theodericus Wange en Henricus Collart. 

 

A. 

Et poterit ad spacium (dg: qui) infra hinc purificationis proxime futuro 

et ad spacium trium annorum post purificationis proxime futurum sine 

medio sequentium semper dicto spacio cum XV gulden XXX gemeijn placken 

pro quolibet gulden et cum paccione et arrestadiis ut in forma. Acta in 

camera presentibus Boudewino Watermael Johanne eius fratre Henrico 

Scilder van den Dungen Theoderico Wange Henrico Collart datum in crastino 

innocentium hora anno (dg: ..) nonagesimo primo. 

 

1179 mf1 C 05 p. 28. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 028v 01 do 29-12-1390. 

Ghibo van Vorne verkocht aan Johannes van Breda en Rodolphus van Breda een 

kamp, ter plaatse gnd die Gelendonk, tussen Gerardus van Berkel enerzijds 

en Willelmus Loijer anderzijds, aan hem verkocht door Henricus Kersmaker. 

 

Duplicetur. 

Ghibo de Vorne quendam campum situm in loco dicto die Gelendonc inter 

hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer 

ex alio venditum sibi ab Henrico Kersmaker prout in litteris vendidit 

(dg: Rodol) Johanni de Breda et Rodolpho de Breda supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: da) Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 02 do 29-12-1390. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et (dg: pre) reportavit (dg: d). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 028v 03 do 29-12-1390. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Ghibo 70 Hollandse gulden of de 
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waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1391) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicto Ghiboni LXX Hollant gulden seu valorem 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 04 do 29-12-1390. 

De broers Walterus, Egidius, Godescalcus en Johannes, kvw Egidius 

Scoerwegge, Johannes Leijten soen ev Aleijdis, Henricus Maes soen ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Egidius Scoerwegge, en Ghibo zv Johannes zvw 

Ghibo gnd Boijs droegen over aan Johannes die Coelborner nzv Henricus 

Coelborner een stuk beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, ter plaatse gnd op der Loederbeemd, tussen Walterus Goerleman 

enerzijds en Johannes Zelen soen anderzijds, belast met 3 penning 

hertogencijns. Voornoemde Johannes zvw Egidius Scoerwegge beloofde dat zijn 

zuster Heijlwigis nimmer rechten hierop zal doen gelden. Ghibo zv Johannes 

zvw Ghibo Boijs beloofde dat zijn zusters Aleijdis en Margareta nimmer 

rechten hierop zullen doen gelden. 

 

Walterus Egidius Godescalcus et Johannes (dg: Ghibo e) fratres liberi 

quondam Egidii Scoerwegge Johannes Leijten soen (dg: he) maritus tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris Henricus Maes soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Egidii Scoerwegge 

Ghibo filius Johannis !dicti Ghibonis dicti Boijs peciam prati sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert in loco dicto 

(dg: der) op der Loederbeemt inter hereditatem Walteri Goerleman ex uno 

et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio ut dicebant 

supportaverunt Johanni die Coelborner #filio naturali Henrici Coelborner# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis 

(dg: an) census domino duci exinde solvendis promisit insuper dictus 

Johannes filius dicti quondam Egidii Scoerwegge promisit super omnia quod 

ipse Heijlwigem suam sororem perpetue talem habebit quod nunquam presumet 

se jus in premissis habere promisit insuper #super omnia# dictus Ghibo 

filius Johannis filii quondam Ghibonis Boijs (dg: q pro) quod ipse 

Aleijdem et Margaretam eius sorores perpetue tales habebit quod nunquam 

presument se jus in premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 05 do 29-12-1390. 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen soen beloofde aan Henricus 

Steijmpel 31¼ Engelse nobel en 2 Hollandse gulden met Pinksteren aanstaande 

(zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Godefridus (dg: filius) de Oijen filius quondam Zeberti Belen soen 

promisit Henrico Steijmpel XXXI nobel monete Anglie (dg: seu) et quartam 

partem unius nobel et duos Hollant gulden ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 06 do 29-12-1390. 

Boudewinus gnd Watermael zvw Nijcholaus Boudens soen deed tbv zijn broer 

Johannes Watermael afstand van (1) een huis en tuin, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd op die Rendonk, tussen Lambertus Moelner 

enerzijds en Otta Kepkens anderzijds, (2) een kampje, gelegen voor 

voornoemd huis, tussen voornoemde Lambertus Moelner enerzijds en voornoemde 

Otta anderzijds, (3) een akker, gelegen voor de misse van voornoemd huis, 

tussen voornoemde Lambertus enerzijds en erfgoed gnd die Schild anderzijds, 

(4) het recht van weiden op een steeg, aldaar, naast erfgoed gnd die 

Schild, voorzover de steeg naast dit erfgoed ligt. Voornoemde Boudewinus 

zal aan voornoemde Johannes Watermael recht van weg verlenen over zijn 

erfgoederen aldaar. Evenzo zal voornoemde Johannes Watermael aan zijn 

voornoemde broer Boudewinus recht van weg verlenen over voornoemde 

erfgoederen, ook over voornoemde steeg. Elk van beiden mag zijn erfgoederen 
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omwallen. 

 

Boudewinus dictus Watermael filius quondam !quondam (dg: Bo) Nijcholai 

Boudens soen super domo et orto sitis (dg: s) infra libertatem de Busco 

ad locum dictum op die Rendonc inter hereditatem Lamberti Moelner ex uno 

et inter hereditatem Otte Kepkens ex alio atque super quodam (dg: campo) 

#campulo# sito ante domum predictam inter hereditatem dicti Lamberti 

Moelner ex uno et inter hereditatem dicte Otte ex alio et super (dg: 

super stega) atque super agro sito ante fimarium dicte domus inter 

hereditatem dicti Lamberti ex uno et inter hereditatem dictam die Scild 

ex alio (dg: item) #et cum jure pascendi quandam stegam sitam ibidem (dg: 

an) iuxta hereditatem dictam die Scilt (dg: ad) in quantum iuxta eandem 

hereditatem die Scilt vocatam est sita et non amplius# ad opus Johannis 

Watermael sui fratris (dg: e) renunciavit promittens ratam servare (dg: 

et obligationem ex parte sui deponere) tali condicione condicione quod 

dictus Boudewinus viabit dictum Johannem (dg: Wt) Watermael per suas 

hereditates ibidem sitas veniendi ad premissa ad minus quotiens indigebit 

#(dg: ad minus dampnum) dolo et fraude exclusis# et simili modo dictus 

Johannes Watermael viabit dictum Boudewinum suum fratrem per (dg: su) 

#supra# dictas #hereditates# veniendi ad hereditates dicti Boudewini ad 

minus dampnum #dolo et fraude exclusis# et quod quislibet eorum poterit 

advallare suas hereditates ibidem sitas ad hereditates alterius eorum ut 

recognoverunt et promiserunt super omnia salvo eciam dicto Boudewino jus! 

pergendi per dictam stegam iuxta hereditatem die Scild vocatam et eundi 

et redeundi pergendi quotiens indigebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 07 do 29-12-1390. 

Voornoemde Boudewinus beloofde jaarlijks 7 pond 5 schelling oude pecunia te 

betalen van een b-erfcijns van 14 pond 5 schelling oude pecunia, die 

Johannes Boudens soen moet betalen aan Johannes van Ghemert, gaande uit 

erfgoederen, onder de vrijdom, ter plaatse gnd die Rennendonk. Voornoemde 

Johannes Watermael beloofde hiervan 7 pond oude pecunia te betalen. 

 

Boudewinus predictus promisit super omnia (dg: quod di) dicto Johanni sui 

fratri quod ipse de hereditario censu XIIII librarum #et quinque!# 

antique pecunie quem Johannes Boudens soen solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie Johanni de Ghemert de et ex hereditatibus sitis infra 

libertatem ad locum dictum die Rennendonc ut dicebat solvet annuatim 

septem libras et quinque solidos dicte monete veteris sic quod dicto 

Johanni suo fratri dampna exinde (dg: e) non eveniat quovis et simili 

modo promisit dictus Johannes Watermael super omnia quod ipse (dg: de) de 

dicto censu XIIII librarum antique pecunie solvet annuatim #septem 

libras# (dg: sex libras et quindecim) !solidos dicte antique pecunie (dg: 

..) sic quod dicto Boudewino dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 08 do 29-12-1390. 

Johannes smid van Lijeshout droeg over aan zijn kinderen Arnoldus en Petrus 

en aan zijn schoonzoons Theodericus Wanghe, Walterus Berijs en Godefridus 

die Moelner, tbv hen en Henricus en Katherina, kv eerstgenoemde Johannes, 

een erfgoed van Gerardus Wamboesticker, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, aan hem verkocht61 door 

Johannes Kesselman zvw Gerardus Kesselman. 

 

(dg: Johannes Kesselman filius quondam Gerardi dicti Kesselman di) 

#Johannes faber de Lijeshout# hereditatem Gerardi Wamboesticker sitam in 

Busco ad (dg: vici) finem vici Hijnthamensis ultra pontem domini 

Gheerlaci venditam sibi (dg: ab Hermanno dicto Pijnghe de ....... prout 

in litteris supportavit Arnoldo) a Johanne Kesselman filio quondam 

                         
61 Zie ← BP 1178 f 249r 04 wo 07-07-1389, verkoop van dit erfgoed. 
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Gerardi Kesselman prout in litteris supportavit Arnoldo Petro (dg: 
?Gerardo #Henrico#) suis liberis et Theoderico Wanghe Waltero Berijs et 

Godefrido die Moelner suis generis ad opus eorum et ad opus #Henrici# 

Katherine liberorum (dg: filie d) primodicti Johannis ?cum litteris et 

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

impeticionem ex parte sui (dg: deponere et su) deponere. Testes Loze et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 09 do 29-12-1390. 

Voornoemde twee broers en schoonzoons verhuurden voornoemd erfgoed aan 

voornoemde Johannes smid, voor de duur van zijn leven, per jaar voor 10 

schelling, met Kerstmis te betalen. De gehele huurprijs is voldaan. 

 

Dicti #duo# fratres et generi dictam hereditatem locaverunt dicto Johanni 

fabro ad eodem ad eius vitam possidendam et non ultra anno (dg: quond) 

quolibet ad vitam dicti Johannis fabri et non ultra pro X solidis #dandis 

eis nativitatis Domini# promittentes warandiam et (dg: ?alteri 

recognoverunt) obligationem ex parte eorum deponere et recognoverunt se 

de tota pecunia dicte locacionis fore satisfactum. (dg: testes datum 

supra). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 028v 10 ±do 29-12-1390. 

Johannes van Edingen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Albertus van Geffen met zijn goederen. 

 

Johannes de Edingen omnes vendiciones et (dg: ve) alienaciones factas per 

Albertum de Geffen cum suis bonis calumpniavit. Testes (dg: datum supra) 

Loze et Steenwech. 

 

1179 mf1 C 06 p. 29. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 029r 01 ±do 29-12-1390. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen droeg over aan Albertus gnd 

Rutghers soen van den Laer een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, die Everardus zvw Rodolphus van Geffen en Andreas Truden 

soen beloofd hadden aan voornoemde Johannes Bije, met Lichtmis ter plaatse 

gnd Eirde te leveren, gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen Rodolphus gnd Weijndelmoeden soen enerzijds en 

Rijcoldus die Swart anderzijds. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi dicti Lizen soen hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode quam 

Everardus filius quondam Rodolphi de Geffen et Andreas Truden soen 

promiserant se daturos et soluturos dicto Johanni Bije hereditarie 

purificationis et in loco dicto Eirde tradendam de et ex pecia terre sita 
!terre sita in parochia de Rode sancte Ode ad locum (dg: loc) dictum 

Eirde inter hereditatem Rodolphi dicti Weijndelmoeden soen ex uno et 

inter hereditatem Rijcoldi die Swart ex alio prout in litteris 

supportavit Alberto dicto Rutghers soen (dg: s) van den Laer (dg: j-) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 029r 02 ±do 29-12-1390. 

(dg: Petrus die Scriver). 

 

BP 1179 p 029r 03 ±do 29-12-1390. 

Destijds had Petrus die Scriver een huis met ondergrond in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes zvw Reijmbolds Bakker enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Nolleken Geroncs anderzijds, strekkend vanaf de 

Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Arnoldus Nolleken, 
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welk huis met ondergrond naast het erfgoed van voornoemde Johannes 26 1/3 

voet breed is, naast het erfgoed van voornoemde Arnoldus Nolleken, richting 

de Markt, 25¼ voet breed, richting het erfgoed van voornoemde Arnoldus 

Nolleken, richting de Markt, met de osendruppen 21½ voet lang, en richting 

het erfgoed van voornoemde Johannes 22½, gekocht van Gerardus van den 

Doorn. Thans verkocht voornoemde Petrus Scriver een helft van voornoemd 

huis met ondergrond, voorzover dit huis gelegen is tussen de wand naast het 

erfgoed van voornoemde Johannes zvw Reijmboldus Bakker en de stenen wand 

van voornoemd huis aan de kant richting de Markt, te weten de helft naast 

voornoemde Johannes zvw Reijmboldus bakker, aan Godefridus zvw Godefridus 

van Lijt schoenmaker, deze helft belast met de helft van een b-erfcijns van 

4 oude schilden, welke cijns voornoemde Petrus verkoper beloofd had aan 

voornoemde Gerardus van den Doorn te betalen, gaande uit geheel voornoemd 

huis en ondergrond. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus die Scriver domum cum suo fundo sitam 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Johannis filii quondam 

Reijmboldi pistoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi Nolleken Geroncs 

ex alio tendentem a dicto vico ecclesie (dg: ...) retrorsum ad 

hereditatem dicti Arnoldi Nolleken et que domus cum suo fundo continet in 

latitudine contigue iuxta hereditatem dicti Johannis (dg: tri) viginti 

sex pedatas et terciam partem unius pedate et iuxta hereditatem dicti 

Arnoldi Nolleken versus forum viginti quinque pedatas et quartam partem 

unius pedate et in longitudine versus hereditatem dicti Arnoldi Nolleken 

versus forum cum suis stillicidiis viginti unam et et dimidiam pedatas et 

versus hereditatem dicti Johannis viginti duas et dimidiam pedatas erga 

Gerardum de Spina emendo acquisivisset prout in litteris (dg: constitutus 

igitur) quas nos etc constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Petrus Scriver unam medietatem dicte domus cum suo fundo in 

quantum huiusmodi #domus# cum suo fundo sita est inter (dg: here) 

parietem consistentem contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis 

filii quondam Reijmboldi pistoris et inter parietem lapideum dicte domus 

consistentem in eadem domo in latere versus forum scilicet in quantum 

huiusmodi domus cum suo fundo ut sic inter dictos duos parietes est sita 

eandem dividendo in duas partes equales unam earundem partium equalium 

que sita contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis filii quondam 

Reijmboldi pistoris vendidit Godefrido filio quondam Godefridi de Lijt 

sutoris supportavit cum litteris et aliis (dg: et ob .) et jure occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

medietate hereditarii census quatuor (dg: librarum) aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde quem censum (dg: -s) dictus Petrus 

venditor se daturum et soluturum promiserat dicto Gerardo de Spina 

annuatim ex dicta (dg: me) domo (dg: et s) cum suo fundo et quam 

medietatem dictus emptor nunc deinceps (dg: exincep) exinde solvet sic 

quod supra reliquam medietatem dicte domus et aree dampna exinde non 

eveniant ut promisit super omnia. Testes Dicbier et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 029r 04 ±do 29-12-1390. 

(dg: Gerardus van Groesbeke). 

 

(dg: Gerardus de Groesbeke). 

 

BP 1179 p 029r 05 ±do 29-12-1390. 

(dg: et fiet). 

 

BP 1179 p 029r 06 ±do 29-12-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Petrus verkoper 45 Hollandse 

gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 

26-03-1391) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto Petro venditori LV Hollant gulden seu pro 

quolibet gulden XXXIII communes placken ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 029r 07 ±do 29-12-1390. 

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

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

de brieven aan voornoemde Godefridus koper ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una littera incipit Jacobus 

dictus Dunnecop et altera Gerardus dictus de Spina et Gerardus de 

Gruesbeke promisit tradere dicto Godefrido emptori ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 029r 08 ±do 29-12-1390. 

Johannes zvw Arnoldus Vilt van Os verkocht aan Albertus den Ketellere een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

10 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, tussen Lambertus molenaar 

enerzijds en Adam van den Kerchove anderzijds, (2) een stuk land, 7 lopen 

rogge groot, in Oss, naast de plaats gnd die Oude Weide, tussen Johannes 

Reijmbouts soen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi (dg: .) Vilt de Os hereditarie vendidit 

Alberto den Ketellere hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex decem hont terre sitis in parochia de 

Os in loco dicto die Brant inter hereditatem Lamberti multoris ex uno et 

inter hereditatem Ade van den Kerchove ex alio atque (dg: p) ex pecia 

terre septem lopina siliginis in semine capiente sita in dicta parochia 

iuxta locum dictum die Aude Weijde inter hereditatem Johannis Reijmbouts 

soen ex uno et inter communem aqueductum ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 029r 09 ±do 29-12-1390. 

Petrus van Geffen droeg over aan Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 

345 Gelderse gulden, aan hem beloofd62 door Henricus Raet. 

 

Petrus de Geffen trecentos et quadraginta quinque aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi (dg: p) ab Henrico 

Raet prout in litteris supportavit Theoderico van den Hoevel filio 

quondam Lamberti cum litteris et jure. Testes Dicbier et Steewnech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 029r 10 ±do 29-12-1390. 

Willelmus zvw Theodericus gnd Proefst van Empel verkocht aan Willelmus 

Posteel een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) 1/3 

deel in een kamp, gnd die Nesterste Kamp, 4½ morgen groot, in Empel, ter 

plaatse gnd Heinxtstem, tussen Albertus van Heijnxtstem enerzijds en Ghibo 

zv Henricus gnd Aude Heijn van Heijnxtstem anderzijds, (2) 3½ hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd in het Zwartbroek, tussen Godefridus Sceijvel de 

jongere enerzijds en Ghibo zvw voornoemde Theodericus Proeft anderzijds, 

(3) een huis en tuin, in Empel, tussen Theodericus van Vlimen enerzijds en 

Jacobus Luwe anderzijds, dit huis en tuin reeds belast met 5 schelling en 2 

hoenderen. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici dicti Proefst de Empel hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum duorum aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis et pro primo termino a 

                         
62 Zie ← BP 1178 f 291r 05 di 30-08-1390, belofte op 25-12-1390 345 Gelre 

gulden te betalen. 
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purificationis proxime futuro ultra annum ex tercia (dg: camp) parte ad 

dictum venditorem spectante in quodam campo dicto die Nesterste Camp (dg: 

sito in q) quatuor et dimidium iugera terre continente sito in (dg: in) 

parochia de Empel in loco dicto Heijnx#t#stem inter hereditatem Alberti 

de Heijnxtstem ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii Henrici dicti 

Aude Heijn de Heijnxtstem ex alio atque ex (dg: pe q) tribus et dimidio 

hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto int Swartbroec inter 

hereditatem Godefridi Sceijvel (dg: jur) junioris ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis filii dicti quondam Theoderici Proeft ex alio item 

ex domo et orto dicti venditoris sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Theoderici de Vlimen ex uno et inter hereditatem Jacobi Luwe 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: ex #et# si et sufficientem facere) 

exceptis quinque solidis (dg: ex dictis domo et) et duobus pullis ex 

dictis domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 029r 11 do 29-12-1390. 

Willelmus van Ouden gaf uit aan Eligius gnd Loij Kemparts en Johannes zv 

Rodolphus van Moenle (1) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd aan die 

Wijst, tussen Rodolphus van Nuenle enerzijds en Metta Sijmons anderzijds, 

(2) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Metta enerzijds en kvw 

Willelmus Balen soen anderzijds, met een eind strekkend aan eerstgenoemd 

stuk land, (3) een stuk land, gnd dat Koervenneke, tussen een gemene steeg 

enerzijds en Gheerlacus Boest anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 6 hoenderen en een n-erfpacht van 2 mud 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 02-02-1392). {p.30v} De brief overhandigen aan voornoemde Loij. 

 

Willelmus de Ouden peciam terre sitam in parochia de Hees ad locum dictum 

aen die Wijst inter hereditatem Rodolphi de Nuenle ex uno et inter 

hereditatem (dg: Me) Mette Sijmons ex alio atque peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem dicte Mette ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Balen soen ex alio tendentem (dg: cum uno) cum 

uno fine ad primodictam peciam terre item peciam terre (dg: sitam) dictam 

dat Koervenneken inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Gheerlaci Boest ex alio dedit ad hereditariam paccionem Eligio dicto Loij 

Kemparts et Johanni filio Rodolphi de Moenle ab eisdem etc pro 

hereditaria paccione (dg: ex) sex pullorum et pro hereditaria paccione 

duorum (dg: sextari) modiorum et unius (dg: mo) sextarii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et pro 

primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex! 

 

1179 mf1 C 07 p. 30. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 29-12-1390. 

 in vigilia circoncisionis: zaterdag 31-12-1390. 

 anno nonagesimo primo mensis decembris die ultima: 

    zaterdag 31-12-1390. 

 

BP 1179 p 030v 01 do 29-12-1390. 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes Dicbier et Steenwech datum quinta post 

nativitatis Domini. Tradetur littera dicto Loij. 

 

BP 1179 p 030v 02 do 29-12-1390. 

Voornoemde twee beloofden aan Willelmus van Ouden 46 Hollandse gulden of de 

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

 

(dg: Duo) Dicti duo promiserunt Willelmo de Ouden XLVI Hollant gulden seu 

valorem (dg: ..) ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 03 do 29-12-1390. 

Hermannus die Greve van Lijttoijen verkocht aan Thomas Willems soen een 

n-erfcijns van 4 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 2 morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in Palkenhoeve, tussen Pernela wv Johannes Wulners enerzijds en 

wijlen Ghibo Pels anderzijds, (2) 1 morgen land, in Lithoijen, tussen erfg 

vw Johannes van Macharen enerzijds en een sloot anderzijds, reeds belast 

met sloten. 

 

Hermannus die Greve (dg: h) de Lijttoijen hereditarie vendidit Thome 

Willems soen hereditarium censum quatuor aude scilde (dg: seu) #scilicet# 

valorem #quantum oppidum capiet et solvet etc# solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex duobus iugeribus terre sitis in 

parochia de Lijttoijen (dg: inter here) in loco dicto in Palkenhoeve 

inter hereditatem Pernele relicte quondam (dg: qu) Johannis Wulners ex 

uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Pels ex alio item ex uno iugero 

terre sito in dicta parochia in loco inter hereditatem heredum quondam 

Johannis de Macharen ex uno et inter quendam fossatum ex alio promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem tamquam de 

hereditate ab alio censu et aggere libera exceptis tamen fossatis ad 

premissa spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 04 do 29-12-1390. 

Johannes die Yoede verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Yoede prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 05 do 29-12-1390. 

Rutgherus smid van Velthoven en zijn zoon Godefridus verkochten aan 

Eustatius van Hedechusen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande 

uit (1) een huis en tuin in Velthoven, tussen Kathelina Ghiben enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) 4 lopen land gnd die Cor, in Velthoven, 

tussen Gerardus die Velscher enerzijds en Henricus die Moelner anderzijds, 

(3) 3 lopen land gnd dat Abbenkaat, in Velthoven, tussen Johannes van den 

Staken enerzijds en Johannes van Berze anderzijds. 

 

Rutgherus (dg: de) faber de Velthoven et Godefridus eius filius 

hereditarie vendiderunt Eustatio de Hedechusen hereditariam (dg: censum) 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum ex domo et orto sitis in 

parochia de Velthoven inter hereditatem Katheline Ghiben (dg: so) ex uno 
!communem plateam ex alio atque ex quatuor lopinatis terre #dictam!# die 

Cor sitis in dicta parochia inter hereditatem Gerardi die Velscher ex uno 

et inter hereditatem Henrici die Moelner ex alio item ex tribus lopinatis 

terre dicta dat Abbenkaet sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van den Staken ex uno et inter hereditatem Johannis de Berze 

(dg: item) promittentes (dg: super h) indivisi super habita et habenda 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 06 do 29-12-1390. 

Johannes die Gruijter van Os en Rodolphus gnd Dolft zvw Jacobus Aven soen 

beloofden aan Johannes Scrage, tbv Henricus van Gheffen, 23 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Johannes die Gruijter de Os et Rodolphus dictus Dolft filius quondam 

Jacobi Aven soen promiserunt Johanni Scrage ad opus #Henrici# de Gheffen 

XXIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 07 do 29-12-1390. 

(dg: De eerste zal schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit). 

 

BP 1179 p 030v 08 ±do 29-12-1390. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in een huis en erfgoederen in Den Bosch, over de Baseldonkse 

Brug, tussen de stadsmuur enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Berthen 

soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts deels aan het 

water en deels aan erfgoed van wijlen Matheus Becker, aan voornoemde 

Theodericus in cijns uitgegeven door Willelmus zvw Johannes van Nederijnen, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen #suum usufructum in# domo 

(dg: -um) et hereditatem sitas in Busco ultra pontem dictum die 

Baseldoncsche Brugge inter murum oppidi de Busco ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Berthen soen ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum partim ad communem aquam et partim ad hereditatem quondam 

Mathei Becker (dg: ex) cum suis attinentiis prout ibidem site sunt datas 

ad censum dicto Theoderico a Willelmo (dg: filius) filio quondam Johannis 

de Nederijnen prout in litteris supportavit Johanni suo filio cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis (dg: litteris) censu in dictis litteris contento. 

 

BP 1179 p 030v 09 ±do 29-12-1390. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen droeg over aan zijn zoon Johannes een 

b-erfcijns van 50 schelling geld, die Elizabeth wv Johannes van Moudewijc 

beloofd had te betalen aan voornoemde Theodericus, een helft met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Jacobus, gaande uit een huis en hofstad, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Stripe, tussen wijlen Mathijas gnd Moelner 

enerzijds en wijlen Arnoldus Mijnnemere anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete quem Elizabeth relicta quondam Johannis de 

Moudewijc promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie 

mediatim purificationis et mediatim Jacobi ex domo et domistadio sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Stripe inter hereditatem quondam 

Mathije dicti Moelner ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Mijnnemere ex alio prout in litteris supportavit Johanni suo filio cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1179 p 030v 10 za 31-12-1390. 

Theodericus gnd Goeskens gaf63 uit aan Willelmus zvw Philippus van Beke een 

erfgoed van wijlen Egidius Hezekens, in den Bosch, aan de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Theodericus gnd van Os gewantsnijder enerzijds en 

erfgoed van wijlen Rodolphus van Duer bakker anderzijds, aan hem 

overgedragen door Philippus Coninc szvw voornoemde Egidius Hezekens; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling 

oude pecunia aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, een b-erfcijns van 20 

schelling geld aan jkvr Elizabeth wv Ludingus van den Dijk, een b-erfcijns 

van 6 schelling 6 penning geld aan dekaan en kapittel in den Bosch, en 

thans voor een n-erfcijns van 6 pond 18 schelling geld, een helft te 

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

 

                         
63 Zie → BP 1179 p 127r 01 ±di 16-01-1392, Willelmus zvw Philippus van Beke 

deed weer afstand tbv Theodericus gnd Goeskens. 
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Theodericus dictus Goeskens quandam hereditatem quondam Egidii Hezekens 

sitam in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem quondam 

Theoderici dicti de Os pannicide ex uno et inter hereditatem quondam 

Rodolphi de Duer pistoris ex alio supportata sibi a Philippo Coninc 

genero dicti quondam Egidii Hezekens prout in litteris dedit ad 

hereditarium Willelmo filio quondam Philippi de (dg: Ke) Beke (dg: ab) 

cum litteris et aliis et jure ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

cens) censu domini ducis et pro hereditario censu X solidorum antique 

pecunie Willelmo filio Arnoldi Tielkini et pro hereditario censu XX 

solidorum monete domicelle Elizabeth relicte quondam Ludingi de Aggere et 

pro hereditario censu (dg: septem s) #sex [solidorum] et sex denariorum# 

monete decano et capitulo in Busco exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu sex librarum et XVIII solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim (dg: mediatim) Johannis et mediatim Domini ex 

premissis promittens ratam servare et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Loze et Steenwech datum in vigilia 

circoncisionis. 

 

BP 1179 p 030v 11 za 31-12-1390. 

En hij kan geheel de cijns of een deel terugkopen gedurende 5 jaar, vanaf 

heden, elk pond met 10 Hollandse gulden of de waarde en 10 schelling geld. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van Gherwen, 

Theodericus Bathen soen en Henricus Loenman. 

 

A. nl. 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum datam presentium sine 

medio (dg: cum) quamlibet libram cum X Hollant gulden seu valorem et cum 

X solidis monete (dg: et qu) et poterit in parte vel in toto ut in forma. 

Acta in camera presentibus Johanne (dg: filio) de Gherwen Theoderico 

Bathen soen Henrico Loenman testibus datum anno nonagesimo primo mensis 

decembris die ultima hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 030v 12 za 31-12-1390. 

Arnoldus van Vechel verkocht aan Petrus zvw Johannes die Jonge van Kessel 

een stuk land, 20 vadem breed, in Kessel, ter plaatse gnd in de Enge, 

tussen Hugo Swartoge enerzijds en Johannes Gielijs soen anderzijds, belast 

met 14 schelling geld, 11 vadem maasdijk, zegedijken en waterlaten. 

 

Solvit totum. 

Arnoldus de Vechel peciam terre XX mensuras dictas vadem in latitudine 

continentem sitam in parochia de Kessel in loco dicto in den Enghe inter 

hereditatem Hugonis Swartoge ex uno et inter hereditatem Johannis Gielijs 

soen ex alio prout ibidem sita est hereditarie vendidit Petro filio 

quondam Johannis die Jonge de Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis XIIII solidis monete exinde solvendis et XI vadem 

aggeris Mose et (dg: a) Zegediken et aqueductibus (dg: ex) ad hanc 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 13 za 31-12-1390. 

Henricus Riemsleger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Riemsleger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 14 za 31-12-1390. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijk verkocht aan Godefridus van 

Ghestel snijder een n-erfcijns van 15 gulden geld van Holland of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd Hengemenge, tussen Gerardus Ossen enerzijds en 

Jacobus Stevens anderzijds. 
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Domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc (dg: promisit) 

hereditarie vendidit Godefrido de Ghestel sartori hereditarium censum 

quindecim gulden monete Hollandie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto (dg: Merewijc) Henghemenge inter hereditatem Gerardi Ossen ex 
!alio et inter hereditatem Jacobi Stevens ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 030v 15 za 31-12-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 120 Hollandse 

gulden of de waarde en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van Gherwen, Johannes Aijken 

en Theodericus van Gerwen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum centum et XX Hollant gulden 

seu valorem et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Gherwen Johanne Aijken (dg: t dat) 

Theoderico de Ger 

 

1179 mf1 C 08 p. 31. 

 anno nonagesimo primo mensis decembris die ultima: 

   zaterdag 31-12-1390. 

 in crastino circumcisionis: maandag 02-01-1391. 

 in vigilia epiphanie: donderdag 05-01-1391. 

 in octavis innocentium: woensdag 04-01-1391. 

 Tercia post circoncisionem: dinsdag 03-01-1391. 

 in crastino epijphanie: zaterdag 07-01-1391. 

 

BP 1179 p 031r 01 za 31-12-1390. 

wen testibus datum anno nonagesimo primo mensis decembris die ultima hora 

complete. 

 

BP 1179 p 031r 02 ma 02-01-1391. 

Johannes Odeveer spoormaker verklaarde ontvangen te hebben van Nijcholaus 

Bollen alle goederen die voornoemde Nijcholaus onder zich heeft en had, 

wegens wijlen Elizabeth Gheerlex ndvw Gheerlacus Cnode, welke goederen 

voornoemde Elizabeth vermaakt had aan Johannes zv voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen Elizabeth ndvw eerstgenoemde Elizabeth. 

 

Johannes Odeveer (dg: p) calcariator palam recognovit se recepisse a 

Nijcholao Bollen omnia bona que dictus Nijcholaus penes se et sub se 

habuit ex parte #quondam# Elizabeth (dg: Gheerlacus) Gheerlex (dg: filie 

quondam Eliza) filie naturalis (dg: olim) quondam Gheerlaci Cnode et que 

bona fuerant quondam Elizabeth primodicte et que bona primodicta 

Elizabeth legaverat Johanni filio (dg: naturali Eliz #fo na) dicti 

Johannis ab eodem et# quondam Elizabeth filia naturali dicte quondam 

Elizabeth pariter genito ut dicebat et promisit super habita et habenda 

dictum Nijcholaum ab huiusmodi bonis et ab omni impeticione #et dampnis# 

sibi exinde eventuris (dg: et al) indempnem servare. Testes Erpe et 

Dicbier datum (dg: supra) in crastino circumcisionis. 

 

BP 1179 p 031r 03 ma 02-01-1391. 

Robbertus van Neijnsel, Jacobus van Ghele, zijn broer Arnoldus van Ghele en 

Theodericus van Essche beloofden Otto Herbrechts soen en zijn ?zoon 

Willelmus schadeloos te houden van 392 oude schilden, aan Godescalcus van 

Megen en Johannes van Bladel beloofd door voornoemde Robbertus, Jacobus, 

Arnoldus, Theodericus, Otto en Willelmus. 
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+. 

Robbertus de Neijnsel et Jacobus de Ghele et Arnoldus de Ghele #eius 

frater# et Theodericus de Essche promiserunt Ottonem Herbrechts soen et 

(dg: Ja) Willelmum f[ilium?] eius indempnes servare a (dg: CCCC) CCC et 

nonaginta duobus aude (dg: ..) scilde promissis Godescalco de Megen et 

Johanni de Bladel seu eorum alteri a dictis Robberto (dg: Ro) Jacobo 

Arnoldo Theoderico Ottone et Willelmo prout in litteris ut dicebant. Loze 

et Steenwech datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1179 p 031r 04 ma 02-01-1391. 

Voornoemde Robbertus en Jacobus beloofden voornoemde Arnoldus en 

Theodericus van voornoemd geld schadeloos te houden. 

 

Solvit VIII solidos. 

Dicti Robbertus et Jacobus promiserunt dictum Arnoldum et Theodericum a 

dicta pecunia indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 031r 05 ma 02-01-1391. 

Henricus zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van zijn vader. 

 

Henricus filius Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen (dg: inst) 

cum instantia qua decuit petiit et supplicavit a dicto Theoderico suo 

patre licenciam exeundi et eeundi extra domum convictum et expensas dicti 

Theoderici sub nomine emancipacionis ad jus oppidi de Busco dictusque 

Theodericus in hoc annuens et favens petitioni et supplicationi dicti 

Henrici dedit #et# contulit sibi liberam potestatem etc. Testes (dg: d) 

Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 031r 06 do 05-01-1391. 

Wolterus Penninc beloofde aan zijn schoonzoon Petrus van Berze een 

n-erfcijns64 van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Walterus, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Johannes 

van den Scoensten enerzijds en erfgoed van Ghibo Jacobs soen anderzijds. 

 

Wolterus Penninc promisit se daturum et soluturum Petro de Berze suo 

genero hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti Walteri sita in Busco 

in Buscoducis in vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem Johannis 

van den Scoensten ex uno et inter hereditatem Ghibonis Jacobs soen ex 

alio et promisit omnia warandiam. Testes Uden et Loze datum in vigilia 

epiphanie. 

 

BP 1179 p 031r 07 wo 04-01-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen vernaderde een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, aan Goeswinus zvw Andreas van Bernheze verkocht door Ludovicus 

Proefs soen van Empel. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Henssen soen prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum etc hereditarium censum duorum aude scilde 

venditum Goeswino filio quondam Andree de (dg: B) Bernheze a Ludovico 

Proefs soen de Empel prout in litteris dicebat contineri et alter! et 

reportavit. Testes Uden et Steenwech datum in octavis innocentium. 

 

BP 1179 p 031r 08 di 03-01-1391. 

Henricus gnd Wellen zvw Walterus gnd Wellen van Lijt verkocht aan Henricus 

Loenman een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-

                         
64 Zie → BP 1179 p 115r 03 di 21-11-1391, afstand doen van de cijns. 
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Jan te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in 

het Voerbroek, in een kamp gnd Wouter Wellens soens Kamp, tussen Thomas 

Erenbrechts soen enerzijds en een sloot anderzijds, (2) een hofstad, in 

Groot Lith, tussen Theodericus Herbrechts soen enerzijds en Albertus Nezen 

soen anderzijds, deze hofstad reeds belast met 9 plakken. 

 

Henricus dictus Wellen filius quondam Walteri dicti Wellen de Lijt 

hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium censum duorum aude 

scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

uno jugero terre sito in parochia de Kessel (dg: in quodam campo Wouter) 

in loco dicto int Voerbroec in quodam campo dicto Wouter Wellens soens 

(dg: so) Camp inter hereditatem Thome Erenbrechts soen ex uno et inter 

quoddam fossatum ex alio atque ex (dg: do duobus) domistadio sito in 

parochia de Magno Lijt inter hereditatem Theoderici Herb[rechts] soen ex 

uno et inter hereditatem Alberti Nezen soen ex alio ut dicebat promittens 

supr habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

decem denariis (dg: de) communiter placken vocatis ex dicto domistadio 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et Steenwech datum 

tercia post circoncisionem. 

 

BP 1179 p 031r 09 di 03-01-1391. 

Thomas van Hijntam verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes Alarts soen, tbv 

Hilla wv voornoemde Johannes Alarts soen, (1) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Petrus Grieten soen met Kerstmis moet betalen, gaande 

uit een hofstad in Hintham, tussen Petrus die Snider enerzijds en 

voornoemde Petrus Grieten soen anderzijds, (2) een erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld, die voornoemde Petrus die Snider met Kerstmis 

moet betalen, gaande uit een huis en hofstad, aldaar, tussen voornoemde 

Petrus Grieten soen enerzijds en Rodolphus die Bever anderzijds, (3) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Rodolphus die Bever met Kerstmis moet 

betalen, gaande uit een hofstad, aldaar, tussen Petrus die Snider enerzijds 

en Johannes zv Henricus van Herlaer anderzijds, (4) een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Johannes zv Henricus van Herlaer met Kerstmis moet betalen, 

gaande uit een hofstad, aldaar, tussen voornoemde Rodolphus Bever enerzijds 

en Godefridus Keijmpe anderzijds. 

 

Thomas de Hijntam hereditarium censum (dg: XL) #XX# solidorum monete quem 

Petrus Grieten soen solvere tenetur hereditarie nativitatis Domini ex 

domistadio sito in Hijntam inter hereditatem Petri die Snider ex uno et 

inter hereditatem dicti Petri Grieten soen ex alio item hereditarium! XL 

solidorum dicte monete quem dictus Petrus die Snider solvere tenetur 

hereditarie nativitatis Domini ex #domo et# domistadio sitis ibidem inter 

#dicti# Petri Grieten soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi die Bever 

ex alio atque hereditarium censum XX solidorum monete !Rodolphus die 

Bever solvere tenetur hereditarie nativitatis Domini ex domistadio sito 

ibidem inter hereditatem Petri die Snider ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii (dg: Jo) Henrici de Herlaer ex alio item hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Johannes filius Henrici de Herlaer 

(dg: sol) sibi solvere tenetur hereditarie nativitatis Domini ex 

domistadio sito ibidem inter hereditatem dicti Rodolphi Bever ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Keijmpe ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao filio quondam Johannis Alarts soen ad opus Hille 

relicte eiusdem quondam Johannis Alarts soen promittens warandiam et 

obligationem in dictis censibus exinde deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 031r 10 za 07-01-1391. 

Willelmus zv Willelmus Arnoldi Tielkini verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Willelmus filius Willelmi Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

(dg: datum) Dicbier et Gemert datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1179 p 031r 11 za 07-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes Goben soen van Helmont en Martinus van Boemel 

bontwerker beloofden aan Nella dvw Johannes van Woesic 50 oude schilden van 

de keizer of van de koning van Frankrijk of ander gouden paijmment van 

dezelfde waarde, met ‘s-Heren-Besnijdenis aanstaande (ma 01-01-1392) te 

betalen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Goben soen de Helmont et Martinus de 

Boemel pelliciator promiserunt (dg: Petro) Nelle filie quondam Johannis 

de Woesic quinquaginta aude scilde cesaris vel regis Francie seu aliud 

aureum pagamentum eiusdem valoris ad circoncisionem Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 031r 12 za 07-01-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem (dg: -n). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 031r 13 wo 04-01-1391. 

Sophia wv Otto Bilseman verkocht aan Aleijdis wv Theodericus Ywani een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 mud, Bossche maat, die jkvr 

Aleijdis, dvw Aleijdis wv Henricus van Neijnsel, in de goederen gnd ter 

Notelen, in Oirschot, had, welke pacht van 2 mud Johannes van Beke zvw 

Theodericus gnd Splitaf gekocht had van voornoemde jkvr Aleijdis, en welke 

pacht van 2 mud aan voornoemde Sophia gekomen was na overlijden van hr 

Theodericus van Beke zvw voornoemde Johannes van Beke. 

 

Sophia relicta quondam Ottonis Bilseman cum suo tutore hereditariam 

paccionem (dg: duo) duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam de hereditaria paccione 

sex modiorum dicte mensure quam domicella Aleijdis filia quondam Aleijdis 

relicte quondam Henrici de Neijnsel in bonis dictis ter Notele sitis in 

parochia de Oerscot et in eorum attinentiis quibuscumque annuatim et 

hereditarie habebat quam paccionem duorum modiorum siliginis Johannes de 

Beke filius uondam Theoderici dicti Splitaf erga dictam domicellam 

Aleijdem emendo acquisiverat et quam paccionem duorum modiorum siliginis 

dicte Sophie de morte quondam domini Theoderici de Beke filii dicti 

quondam Johannis de Beke successione est advoluta et sibi mediante 

divisione prius habita inter ipsam et alios heredes dicti quondam domini 

Theoderici cessit in partem ut dicebat vendidit Aleijdi relicte quondam 

Theoderici Ywani promittens cum tutore warandiam et obligationem in dicta 

paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes Steenwech et 

Hubertus datum in octavis innocentium. 

 

1179 mf1 C 09 p. 32. 

 in octavis innocentium: woensdag 04-01-1391. 

 in profesto epiphanie: donderdag 05-01-1391. 

 in vigilia epijphanie: donderdag 05-01-1391. 

 

BP 1179 p 032v 01 wo 04-01-1391. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Rutgherus van Gheldorp 60 Gelderse 

gulden, te weten Gelderse guldens die al in de beurs gaan of de waarde, met 

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

 

Gerardus de Vladeracken promisit Rutghero de Gheldorp LX Gelre gulden 

scilicet de illis Gelrie gulden iam currentibus ad bursam seu valorem ad 
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penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum 

in octavis innocentium. 

 

BP 1179 p 032v 02 do 05-01-1391. 

Johannes Gruter zvw Danijel Gruijter droeg over aan zijn zoon Danijel 12 

morgen land, ter plaatse gnd Hansoirde, naast Johannes Kuijst, in 

verschillende stukken gelegen. 

 

Johannes Gruter filius quondam Danijelis Gruijter duodecim iugera terre 

ad se spectantia sita in loco dicto (dg: Han) Hansoirde (dg: et que que) 

contigue iuxta hereditates Johannis Kuijst prout ibidem sita sunt in 

diversis peciis ut dicebat supportavit Danijeli suo filio promittens 

ratam servare (dg: et ob). Testes Uden et Loze in profesto epiphanie. 

 

BP 1179 p 032v 03 do 05-01-1391. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker droeg al zijn beesten, varend goed en gerede 

goederen over aan Henricus van de Kloot, ten behoeve van de abdis van het 

Sint-Claraklooster in Den Bosch. 

 

-. 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker omnes suas bestias et omnia sua bona 

pecoralia ac omnia sua bona parata quocumque locorum consistentia 

supportavit Henrico de Globo ad opus abbatisse conventus sancte Clare in 

Busco promittens ratam servare. Testes Erpe et Aa datum (dg: q) in 

vigilia epijphanie. 

 

BP 1179 p 032v 04 do 05-01-1391. 

Engbertus zvw Denkinus Emmen soen verkocht aan Henricus Campart 2 stukken 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd in Dertinden Hoeve, tussen Bela 

Houbrakens en haar kinderen enerzijds en voornoemde Henricus Campart 

anderzijds, met een eind strekkend aan kv Everardus Hessels soen en met het 

andere eind aan de gemene heide van de villa van Rode. 

 

(dg: Enghel) Engbertus filius quondam Denkini Emmen soen duas pecias 

terre sitas in parochia de Scijnle in loco dicto in Dertinden Hoeve inter 

hereditatem Bele Houbrakens et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Ka Calupen) #Campart# ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem liberorum Everardi Hessels soen et cum reliquo fine ad 

communem mericam (dg: de) ville de Rode ex alio u dicebat hereditarie! 

(dg: h) dicto Henrico Campart promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 05 do 05-01-1391. 

Johannes zvw Johannes van Kilsdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius #quondam# Johannis de Kilsdonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 06 do 05-01-1391. 

Johannes zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Engbertus zvw Denkinus 

Emmen soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Boecstelse 

Hoeve, tussen Elizabeth dvw voornoemde Deenkinus Emmen soen enerzijds en 

kvw voornoemde Denkinus anderzijds. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis de Kilsdonc peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Boecstelssche Hoeve inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Deenkini Emmen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Denkini ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Henrico Campart Enghelken) Engberto filio dicti 

#Denkini# quondam Emmen soen promittens warandiam et obligationem 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 07 do 05-01-1391. 

Johannes zv Denkinus Emmen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Denkini Emmen soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 032v 08 do 05-01-1391. 

Jacobus Keelbreker beloofde aan Albertus zvw Henricus Aelbrechts soen 50 

mud hop, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver te leveren. 

 

Jacobus Keelbreker promisit Alberto filio quondam Henrici Aelbrechts soen 

(dg: qu) quinquaginta modios lupuli dicti (dg: b) cusber hop mensure de 

Busco ad Martini proxime futurum persolvendos et in parochia de Berlikem 

in loco dicto Beilver tradendos. Testes Erpe et Aa datum in vigilia 

epijpahnie. 

 

BP 1179 p 032v 09 do 05-01-1391. 

Engbertus zvw Denkinus Emmens soen verkocht aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Denkinus (1) ¼ deel in een stuk beemd, in Dinther, ter plaatse 

gnd in den Werre, tussen erfgoed van de heer van Helmond enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk beemd, in Dinther, ter plaatse 

gnd in die Hambeemd, tussen jkvr Mabelia van Langvelt enerzijds en 

Elizabeth van Deijnen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

(dg: Enghe) Engbertus filius quondam Denkini Emmens soen quartam partem 

ad se spectantem in pecia prati #(dg: dicta)# sita in parochia de Dijnter 

(dg: s) in loco dicto in den Werre inter hereditatem domini de Helmont ex 

uno et inter communitatem ex alio atque quartam partem ad se spectantem 

in pecia prati (dg: dicta die Ham B) sita in parochia de Dijnter in loco 

dicto in die Hambeemt inter hereditatem domicelle Mabelie de Langvelt ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth de Deijnen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri !dicti quondam Denkini promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 10 do 05-01-1391. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan Adam van den Kerchove ¼ 

deel in 1 morgen land, gelegen achter Hintham, ter plaatse gnd in de 

Erthem, tussen Thomas van Hijntam enerzijds en voornoemde Adam anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant quartam partem ad se 

spectantem in uno iugero terre sito (dg: in) retro Hijntam in loco dicto 

in den Erthem inter hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter Ade van 

den Kerchove ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ade promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 11 do 05-01-1391. 

(dg: Theodericus van Enghelant vernaderde 4 stukken land gelegen achter 

Hintham, verkocht aan Adam va). 

 

(dg: Theodericus de Enghelant prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum quatuor pecias terre sitas in retro Hijntam venditas Ade va). 

 

BP 1179 p 032v 12 do 05-01-1391. 

Franco zvw Coelkinus Vrancken soen verkocht aan Rodolphus nzvw Rodolphus 

van der Sporct ¼ deel in een erfgoed, in Berlicum, ter plaatse gnd Eilde, 

in een kamp gnd die Poeldonkse Hoeve, tussen Theodericus van der Sporct 

enerzijds en Johannes van der Poeldonc anderzijds, dit ¼ deel belast met 3½ 
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schelling gemeen paijment. 

 

Franco filius quondam Coelkini Vrancken soen quartam partem ad se 

spectantem in quadam hereditate sita in parochia de Berlikem in loco 

dicto Eilde (dg: inter h) in quodam campo dicto die Poeldoncsche Hoeve 

inter hereditatem Theoderici van der Sporct ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Poeldonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Roelk) Rodolpho filio naturali quondam Rodolphi van der Sporct promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus et dimidio solidis 

communis pagamenti ex dicta quarta parte de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 032v 13 do 05-01-1391. 

Engbertus die Korver en zijn vrouw Agnes dvw Henricus van Hedel gaven uit 

aan Rodolphus gnd Rover Wael Geboren en Petrus gnd Crauwels een erfgoed65 in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de straat gnd Huls naast erfgoed 

van wijlen Johannes Olijsleger naar het water gnd die Meer, beiderzijds 

tussen erfgoed van Petrus van Vucht, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Petrus van Vucht; de uitgifte 

geschiedde voor (1) ¼ deel van 3 oude groot aan de hertog, gaande uit alle 

erfgoederen die waren van wijlen Jacobus van Blesewijc, (2) ¼ deel van 13 

schelling aan de priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch, gaande uit 

alle voornoemde erfgoederen van voornoemde wijlen Jacobus, en thans voor 

(3) een n-erfcijns66 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis. 

 

Engbertus die Korver maritus legitimus ut dicebat Agnetis sue uxoris 

filie quondam Henrici de Hedel et dicta Agnes cum eodem #tamquam cum 

tutore# tamquam cum tutore quandam hereditatem ad se spectantem sitam in 

Busco in (dg: viculo tendente) viculo tendente a vico dicto Huls iuxta 

hereditatem quondam Johannis Olijsleger versus aqueductum die Mere inter 

hereditatem Petri de Vucht ex utroque latere tendentem a dicto viculo 

retorsum ad hereditatem dicti Petri de Vucht prout ibidem sita est ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Rodolpho dicto Rover Wael 

Geboren et Petro dicto Crauwels ab eisdem hereditarie possidendam pro 

quarta parte trium grossorum antiquorum domino duci ex omnibus 

hereditatibus (dg: quondam) que fuerant quondam Jacobi de Blesewijc 

ibidem solvendis et pro quarta parte XIII solidorum communis pagamenti 

presbitris ecclesie sancti Johannis in Busco ex dictis omnibus 

hereditatibus dicti quondam Jacobi solvendorum dandis ?etc et pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. 

Testes testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 14 do 05-01-1391. 

Ghisbertus zvw Theodericus gnd Proefts van Empel verkocht aan Laurencius 

zvw Gerardus Peters soen ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die 

Hare, tussen Gerardus van Eijcke enerzijds en wijlen Ghibo Herinc 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Ghisbertus filius quondam Theoderici dicti Proefts de Empel dimidium 

iuger terre situm in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die (dg: 

Here) Hare inter hereditatem Gerardi de Eijcke ex uno et inter 

hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex alio prout ibidem situm est 

vendidit Laurencio filio quondam Gerardi Peters soen promittens warandiam 

                         
65 Zie → BP 1179 p 696v 02 do 12-06-1393, overdracht van de helft in dit 

erfgoed. 
66 Zie → BP 1180 p 159r 09 do 26-03-1394, overdracht van de cijns. 
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et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 032v 15 do 05-01-1391. 

Gerardus van Hess riemmaker beloofde aan Theodericus van Essche, tbv 

Theodericus van der Vest, 24 Gelderse gulden die thans in de beurs gaan of 

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

 

Gerardus de Hess corrigiator promisit Theoderico de Essche ad opus 

Theoderici (dg: d) van der Vest XXIIII Gelre (dg: Gel) gulden ad presens 

ad bursam currentes seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 


