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1175 f. 134r. 

 In crastino Marcelli: donderdag 17-01-1387. 

 Sexta post Marcelli: vrijdag 18-01-1387. 

 Anno LXXX septimo mensis januarii die XVIII: vrijdag 18-01-1387. 

 In die Agnetis: maandag 21-01-1387. 

 In die Sebastiani: zondag 20-01-1387. 

 

BP 1175 f 134r 01 ±do 17-01-1387. 

Theodericus zv Johannes van Haren verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius Johannis de Haren prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 02 do 17-01-1387. 

Gerardus zvw Petrus gnd Zerijs verkocht aan Gerardus zv Rodolphus 

Hals een stuk broekland in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, ter 

plaatse gnd in die VliedertFout! Bladwijzer niet gedefinieerd., 

beiderzijds tussen voornoemde Rodolphus Hals, een allodium. 

 

Gerardus filius quondam Petri dicti Zerijs (dg: de E) peciam terre 

paludialis sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze ad 

locum dictum in die Vliedert inter hereditatem Rodolphi (dg: ex) 

Hals ex utroque latere coadiacentem hereditarie vendidit Gerardo 

filio dicti Rodolphi Hals promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes Ywy et Aa datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1175 f 134r 03 vr 18-01-1387. 

Jacobus Dorre deed tbv Matheus Snoec afstand van een huis met 

ondergrond en stuk land in Rosmalen, tussen Thomas van Hijntham 

enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind aan het 

gemene Pad en met het andere eind aan een gemene weg. 

 

Jacobus Dorre super domo cum suo fundo ac pecia terre sita in 

parochia de Roesmalen inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno 

et inter (dg: he) communitatem ex alio tendente cum uno fine ad 

communem methodum dictum Pat et cum reliquo fine ad communem 

plateam et super jure ad opus Mathei Snoec renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover 

et Oude datum (dg: in d) sexta post Marcelli. 

 

BP 1175 f 134r 04 vr 18-01-1387. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in de Hinthamerstraat voor 

het klooster van de Predikheren, in aanwezigheid van schepenen, 

Gerardus van Eijcke, Posteel, Godefridus Visscher van Os en Gerardus 

van Derenborch knecht van Theodericus Rover. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Gerardo de 

Eijcke Posteel Godefrido Visscher (dg: -d) de (dg: -r) Os et 

Gerardo #de Derenborch# famulo Theoderici Rover datum anno LXXX 

septimo mensis januarii die XVIII hora prime (dg: apud) in vico 

Hijnthamensi ante conventum predicatorum. 

 

BP 1175 f 134r 05 vr 18-01-1387. 

Andreas Mol ev Elizabeth dvw Jacobus van Ghempe verkocht aan Zegherus 
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van Boemel (1) 2 kamers1 met ondergrond en osendrup in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Metta Leppers enerzijds 

en erfgoed van wijlen Hadewigis nu Johannes van den Dijk anderzijds, 

(2) een tuin aldaar bij het woonhuis waarin voornoemde wijlen 

Hadewigis gestorven was, strekkend van de twee kamers recht naar de 

stadsmuur, echter uitgezonderd de osendruppen van voornoemd huis 

waarin voornoemde Hadewigis overleed en uitgezonderd een ledig 

erfgoed voor en achter dat huis, zoals afgepaald, belast met 1 oude 

groot aan de hertog, een b-erfcijns van 10 {eenheid niet vermeld} 

oude pecunia, een b-erfcijns van 7½ penning gemeen ?paijment, en voor 

voornoemde Andreas gereserveerd een n-erfcijns van 4 pond geld, zoals 

heden aan hem beloofd. Godefridus Visscher en zijn vrouw Heijlwigis 

ndv Johannes Slotel wv Jacobus zvw Jacobus van Ghempe deden afstand 

van ¼ deel, echter uitgezonderd voor voornoemde Godefridus een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, heden aan hem beloofd. 

 

Andreas Mol maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Jacobi de Ghempe duas cameras cum earum 

fundis et stillicidiis sitas in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem quondam Mette Leppers ex uno et inter hereditatem 

quondam !quondam Hadewigis nunc ad Johannem de Aggere spectantem ex 

alio atque quendam ortum situm ibidem (dg: inter) #prope# domum 

habitationis in qua dicta quondam Hadewigis decessit tendentem a 

dictis duabus cameris linialiter (dg: us) ad murum oppidi de Busco 

salvis tamen et exceptis stillicidiis dicte domus in qua dicta 

quondam Hadewigis decessit atque vacua hereditate ante eandem 

domum et retro eandem domum situata prout ibidem site sunt et 

limitate #et ?assignate# ut dicebat vendidit Zeghero de Boemel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu 

d) uno grosso antiquo domino duci et hereditario censu X !antique 

pecunie et hereditario censu septem et dimidii denariorum communis 
!exinde solvendis salva tamen dicto Andree in premissis hereditario 

censu quatuor librarum monete promisso dicto Andree ex premissis 

coram scabinis infrascriptis prout in litteris. Quo facto 

Godefridus Visscher maritus (dg: et tutor) legitimus Heijlwigis 

sue uxoris filie #naturalis# Johannis Slotel relicte qondam Jacobi 

filii quondam Jacobi de Ghempe et dicta Heijlwigis cum eodem 

tamquam cum tutore super (dg: premissis et jure) una quarta parte 

(dg: ?in) premissorum et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

salvo tamen dicto Godefrido hereditario censu XL (dg: censu) 

solidorum monete promisso sibi ex premissis coram scabinis 

infrascriptis prout in litteris. Testes (dg: Berwout) et Ouden et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 06 vr 18-01-1387. 
?Matheus Ghegel? verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 
?Matheus Ghegel? prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 07 vr 18-01-1387. 

De koper beloofde aan voornoemde Godefridus Visscher 10 Brabantse 

dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met 

Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1387) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Godefrido Visscher X Brabant dobbel 

scilicet (dg: XLVI) LVI Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
1 Zie ← BP 1177 f 332v 09 wo 16-01-1387, overdracht vruchtgebruik in 

¾ deel van deze goederen. 
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BP 1175 f 134r 08 vr 18-01-1387. 

Voornoemde Zegherus van Boemel beloofde aan voornoemde Godefridus 

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

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387), gaande uit voornoemde 

onderpanden. 

 

Dictus Zegherus promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini 

proxime ex premissis et promisit super omnia (dg: .......) 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 09 vr 18-01-1387. 

Voornoemde Zegherus van Boemel beloofde aan voornoemde Andreas Mol 

een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, voor het eerst Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1387), gaande uit voornoemde onderpanden. 

 

Dictus Zegherus promisit se daturum et soluturum dicto Andree Mol 

hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime ex premissis et (dg: su) promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 10 vr 18-01-1387. 

Voornoemde Andreas Mol droeg over aan voornoemde Godefridus Visscher 

het deel dat aan voornoemde Andreas en zijn kinderen toebehoort in de 

huisraad, kleinodiën en gebruiksvoorwerpen die Jacobus zvw Jacobus 

Ghempe en zijn vrouw Heijlwigis ndv Johannes tezamen bezaten, waarin 

voornoemde Jacobus zv Jacobus van Ghempe was gestorven. 

 

[Dictus] Andreas Mol totam partem et omne jus sibi et suis liberis 

competentes (dg: seu in) seu competituras in omnibus domiciliis 

clenodiis et utenciliis quos Jacobus filius quondam [Jaco]bi 

Ghempe et Heijlwigis eius uxor filia naturalis Johannis pariter 

possederunt et in quibus idem Jacobus filius Jacobi de Ghempe 

decessit ut dicebat supportavit Godefrido [predicto] promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte! #et# suorum 

liberorum deponere. Testes Ghemert et Rover datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 11 ±vr 18-01-1387. 

....... Sceper beloofde aan Johannes gnd Leenken 19 gulden en 6 

Hollandse plakken na maning te betalen. 

 

....... ....... Sceper promisit Johanni dicto Leenken XIX florenos 

dictos gulden et sex Hollant placken ad monitionem persolvendos. 

Testes Oude et Berwout datum ....... ....... 

 

BP 1175 f 134r 12 ±vr 18-01-1387. 

....... .......: een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge {niet afgewerkt contract}. 

 

....... ....... ....... [h]ereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione (dg: pi) 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis Johannes ....... ....... ....... (dg: 

Henricus). 

 

BP 1175 f 134r 13 ma 21-01-1387. 

....... ....... en zijn vrouw jkvr Bela wv Theodericus van Steenre 
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schonken aan Zanderus van Oij en zijn vrouw Lana, dv voornoemde jkvr 

Bela en wijlen Theodericus, het vruchtgebruik in (1) een huis en 

tuin, gnd Kreiendonk, in Oss, (2) een kamp van 7 morgen 

waarschijnlijk behorend bij voornoemd huis en ernaast gelegen, naast 

een gemene weg, (3) 3½ mudzaad roggeland, behorend bij voornoemd 

huis, gelegen op verschillende plaatsen en in verschillende stukken. 

 

....... ....... ....... maritus legitimus domicelle Bele sue 

uxoris relicte quondam Theoderici de Steenre et dicta domicella 

Bela cum eodem tamquam cum tutore usufructum ....... ....... 

....... ....... [do]mo et orto (dg: sit) dictis Creijendonc sitis 

in parochia de Os et in campo septem iugera terre #continente# ad 

dictam domum ....... ....... ....... iuxta dictam domum (dg: 

inter) #iuxta# communem plateam (dg: ex uno et inter) atque in 

tribus et dimidio (dg: d) modiatis terre siliginis sitis #ad 

dictam domum sp[ectantibus]# ....... ....... ....... (dg: per pe) 

peciis et in diversis locis ut dicebant supportaverunt Zandero de 

Oij cum Lana sua uxore filia dictorum domicelle [Bele et quondam 

Theoderici] (dg: promittens ratam servare) nomine dotis ad jus 

oppidi promittens ratam servare. Testes Erpe et Berwout datum in 

die Agnetis. 

 

BP 1175 f 134r 14 ma 21-01-1387. 

....... ......., Gerardus Scade zvw Henricus van Os en Johannes van 

der Steghe beloofden aan hr Theodericus Rover ridder ....... ....... 

met Pasen aanstaande (07-04-1387) te betalen of te leveren. 

 

....... ....... ....... ....... Gerardus Scade filius quondam 

Henrici de Os et Johannes van der Steghe promiserunt domino 

Theoderico Rover militi ....... ....... ....... ....... ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134r 15 zo 20-01-1387. 

Johannes van Erpe beloofde aan zijn broer hr Leonius propositus van 

Sint-Gertrudisabdij in Leuven 70 gulden ....... ....... ........ De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes van Erpe. 

 

[Johannes] ....... ....... ....... de Erpe promisit domino Leonio 

suo fratri proposito sancte Gertrudis Lovaniensis septuaginta 

florenos ....... ....... ....... ....... Erpe et Berwout datum in 

die Sebastiani. Tradetur littera dicto Johanni de Erpe. 

 

1175 mf4 C 02. f.134v. 

 In crastino Agnetis: dinsdag 22-01-1387. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 24-01-1387. 

 

BP 1175 f 134v 01 di 22-01-1387. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven beloofde aan Gerardus van 

Berkel, tbv hem en Leonius van Erpe, en aan Jacobus Steenwech 51 

franken of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1387) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven promisit Gerardo de 

Berkel ad opus sui et ad opus Leonii de Erpe et Jacobo Steenwech 

LI francos vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

Ghemert et Berwout datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1175 f 134v 02 di 22-01-1387. 

Johannes nzvw Wautgherus van Zweensberch verkocht aan Nijcholaus 

Bliecke het achterhuis en een erf, 62 voet lang, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats Zile naar het huis van Postel, tussen 
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erfgoed van Arnoldus Spoermaker enerzijds en een weg behorend aan 

Willelmus gnd Corstiaens soen, gelegen tussen voornoemd achterhuis en 

erf resp. erfgoed van Willelmus Herinc, anderzijds, aan hem in cijns 

uitgegeven2 door voornoemde Willelmus Corstiaens, belast met cijnzen 

en voorwaarden zoals in de brief vermeld. 

 

Johannes filius naturalis quondam Wautgheri de Zweensberch domum 

posteriorem et aream sexaginta duas pedatas in longitudine 

continentem sitam in Busco in vico tendente a loco dicto Zile 

versus domum de Postula inter hereditatem Arnoldi Spoermaker ex 

uno et inter quandam viam ad Willelmum dictum Corstiaens soen 

spectantem sitam inter predictam domum posteriorem et aream et 

inter hereditatem Willelmi Herinc ex alio datam (dg: ad) sibi ad 

censum a dicto Willelmo Corstiaens prout in litteris vendidit 

Nijcholao Bliecke supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus (dg: in dictis lit) et condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes Luce et Ywyn datum supra. 

 

BP 1175 f 134v 03 di 22-01-1387. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes 60 gulden, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1387) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Johanni sexaginta florenos 

scilicet XXX Hollant placken pro quolibet floreno ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134v 04 di 22-01-1387. 

Agnes dvw Zebertus van Maren droeg over aan Johannes van Straten, tbv 

Arnoldus Buc zvw Godefridus Buc, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een hofstad gnd Hessekins, nog een hofstad, een geheel bos en 

aangehorigheden behorend bij voornoemde hofsteden, (2) een b-erfpacht 

van 7 zester rogge, Bossche maat, die Thomas zv Bela van Hijnen 

beloofd had aan Nijcholaus gnd Reijnbrant, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een erfgoed van voornoemde Thomas, in Hijnen, welk erfgoed 

Henricus gnd Pels beteelde, welke twee pachten voornoemde wijlen 

Zebertus van Maren gekocht had van Katherina dvw Nijcholaus gnd Coel 

zvw Zebertus, welke pachten zij als weduwe verworven had, voor de 

helft na overlijden van haar vader Zebertus en voor de andere helft 

na overlijden van haar broer Zebertus. Matheus Ghegel zv Johannes van 

Os gewantsnijder deed afstand. 

 

Agnes filia quondam Zeberti de Maren cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et ad Buscum tradendam de domistadio dicto 

Hessekins de domistadio ibidem sito de tota silva et de omnibus 

attinentiis ad dicta domistadia spectantibus (dg: quam paccionem) 

atque hereditariam paccionem septem sextariorum siliginis dicte 

mensure quam Thomas filius Bele de Hijnen promiserat se daturum et 

soluturum Nijcholao (dg: fi) dicto (dg: Coel filio quondam 

Zeberti) Reijnbrant hereditarie purificationis de hereditate Thome 

predicti sita in Hijnen quam hereditatem Henricus dictus Pels (dg: 

co) colere consuevit quas pacciones dictus quondam Zebertus de 

Maren erga Katherinam filiam quondam Nijcholai dicti Coel filii 

quondam Zeberti emendo acquisiverat prout in litteris (dg: he) et 

quas pacciones !dictam paccionem ad se (dg: spectabat) spectare et 

sibi in sede sue viduitatis mediatim de morte quondam Zeberti sui 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 194v 08 vr 09-06-1385, uitgifte van dit achterhuis. 
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patris et mediatim de morte quondam Zeberti fratris dicte Agnetis 

successione advolutas esse dicebat hereditarie supportavit Johanni 

de Straten ad opus Arnoldi Buc filii quondam Godefridi Buc (dg: 

si) cum litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam servare 

cum tutore) cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: s) suorum liberorum 

et heredum quorumcumque deponere et quod ipsa omnes suos liberos 

perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus in dictis 

paccionibus habere. Quo facto (dg: G) Matheus Ghegel filius 

Johannis de Os pannicide super dictis paccionibus et jure ad opus 

dicti Arnoldi Buc renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 134v 05 do 24-01-1387. 

Petrus gnd Beije zvw Petrus gnd Beije verkocht aan Walterus zv 

Walterus gnd die Nuwe een huis, tuin en 3 lopen aangelegen roggeland, 

in Tilburg, beiderzijds tussen Henricus gnd Coenen, strekkend met een 

eind aan een gemene weg en met het andere eind aan voornoemde 

Henricus Coenen, belast met 1 penning oude cijns aan de naburen van 

Tilburg en een lijfpacht van ½ mud rogge op het leven van Jacobus gnd 

die Jegher en zijn vrouw Truda. 

 

Petrus dictus Beije filius (dg: Fr) quondam Petri dicti Beije 

domum et ortum et tres lopinatas terre siliginee sibi adiacentes 

sitos in Tilborch inter hereditatem Henrici dicti Coenen ex 

utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici Coenen ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero filio Walteri dicti die Nuwe 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno denario 

antiqui census (dg: et vitali communit d) vicinis de Tilborch et 

vitali pensione dimidii modii siliginis ad vitam Jacobi dicti die 

Jegher et Trude eius uxoris exinde solvendis. Testes Luce et Yw 

datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1175 f 134v 06 do 24-01-1387. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet en Johannes Wellen soen beloofden 

aan Laurencius gnd Ghenen soen van Orthen 41 gulden of de waarde met 

Lichtmis over 1 jaar (zo 02-02-1388) te betalen. 

 

-. 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Raet et Johannes Wellen 

soen promiserunt Laurencio dicto Ghenen soen de Orthen (dg: XLI 

.......) XLI florenos seu valorem a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes Ywyn et Oude datum supra. 

 

BP 1175 f 134v 07 ±do 24-01-1387. 

Baudewinus zv Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen verkocht aan 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef die Volre de helft behorend aan 

Rodolphus en Heijlwigis, kvw Arnoldus zvw Rodolphus gnd Roef die 

Volre van Volkel, in een huis3 en erf in Den Bosch, in de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van Walterus Penninc enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Wegen anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Baudewinus filius Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen medietatem 

spectantem ad Rodolphum et Heijlwigem liberos quondam Arnoldi 

filii quondam Rod[olphi dicti] Roef die Volre de Volkel in domo et 

area sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter 

hereditatem Walteri Pennin[c ex uno et inter] hereditatem Willelmi 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 332v 04 za 12-01-1387, erfdeling mbt dit huis. 
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Wegen ex alio ut dicebat vendidit Willelmo filio [.... quon]dam 

Rodolphi dicti Roef die Volre promittens super omnia warandiam et 

o[bligationem deponere] exceptis censibus exinde de jure 

solvendis. Testes Luce et Ywyn datum [quin]ta post Agnetis. 

 

BP 1175 f 134v 08 ±do 24-01-1387. 

Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde Baudewinus 8 

Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel 

mottoen gerekend, met ....... aanstaande te betalen. 

 

Dictus Willelmus emptor promisit dicto Baudewino octo Brabant 

dobbel scilicet LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel mottoen 

computato ....... proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 134v 09 ±do 24-01-1387. 

Petrus gnd Erijts soen van Loen verkocht aan Henricus Bac zvw 

Ghisbertus van Loen een n-erfpacht van 12 lopen ....., met Sint-

Andreas in de villa van Venloen aan het huis van de koper te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelag, in Venloen, tussen wijlen 

Theodericus gnd Stercke van Breda enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Petrus dictus Erijts soen de Loen hereditarie vendidit Henrico Bac 

filio quondam Ghisberti de Loen hereditariam paccionem duodecim 

lopinorum ....... ....... ....... solvendam hereditarie (dg: 

purificatione) Andree #et# in villa de Venloen ad domum dicti 

emptoris tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi 

a[diacentibus] ....... ....... ....... Venloen inter hereditatem 

quondam Theoderici dicti Stercke de Breda ex uno et inter (dg: h) 

communem plateam ex alio ut dicebat pro[mittens] ....... ....... 

....... deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 134v 10 ±do 24-01-1387. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp rekende af met Johannes zv Truda 

de achterstallige termijnen van een b-erfcijns van 4 pond, die 

voornoemde Johannes zv Truda beurde uit erfgoederen die waren van 

....... ....... Spanct, in Gestel bij Herlaer, en welke cijns 

voornoemde wijlen Henricus aan voornoemde Johannes zv Truda ....... 

....... Na deze afrekening mist voornoemde Johannes zv Truda nog 10 

pond van de achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp palam recognovit se 

computasse cum Johanne filio Trude de (dg: hereditario censu) 

arrest[adiis] ....... ....... ....... deficientibus #a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem# de hereditario censu 

quatuor librarum quem dictus Johannes filius Trude solvendum habet 

hereditarie ex hereditatibus (dg: que fuerant qu) que f[uerant] 

....... ....... ....... Spanct sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer et quem censum dictus quondam Henricus (dg: .) prefato 

Johanni filio Trude s..... ....... ....... ....... ....... 

huiusmodi computacione habita deficiunt ad huc dicto Johanni filio 

Trude X libre de dictis arrestadiis. Testes Luce et Berwout 

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

 

1175 f. 131r. 

 In profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1387. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 12-12-1387. 

 In die beate Lucie: vrijdag 13-12-1387. 
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BP 1175 f 131r 01 do 05-12-1387. 

Godescalcus van Meghen verhuurde aan Godefridus Marcelijs soen bakker 

een kamer met ondergrond in Den Bosch, in een huis gnd dat Broodhuis, 

tussen erfgoed van Arnoldus Berwouts enerzijds en erfgoed van wijlen 

Conrardus Writer anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingaande 

Kerstmis (wo 25-12-1387), voor 7¼ Brabantse dobbel of de waarde per 

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

Jan. 

 

Godescalcus de Meghen quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco 

in domo (dg: .) dicta dat Broethuus inter hereditatem Ar[noldi 
4Berwouts ex uno] et inter hereditatem quondam Conrardi Writer ex 

alio locavit Godefrido Marcelijs soen pistori ab eodem ad spacium 

decem annorum post na[tivitatis ...... proxime] deinceps sine 

medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum X annorum pro 

septem Brabant dobbel et pro quarta parte unius Brabant [dobbel] 

seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum X annorum 

mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra [annum promittens 

warandiam] pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes datum supra et duplicetur. Testes 

Willelmus et Hubertus datum in profesto (dg: .) Nijcholai datum 

supra. 

 

BP 1175 f 131r 02 do 05-12-1387. 

Henricus zvw Martinus van der Donc deed tbv Jacobus van Berze van der 

Horst afstand van de navolgende erfgoederen van voornoemde wijlen 

Martinus, in Mierlo, (1) een tuin van 5 lopen rogge, naast Heijlwigis 

Smeets, (2) 3 lopen land ter plaatse gnd Braakvenne?, naast Jacobus 

van Kigloe, (3) 1 lopen land, ter plaatse gnd op Zandheuvel, naast 

Henricus Dicbier, (4) 1 lopen land, ter plaatse gnd Aan den Opstal, 

naast Willelmus Loden soen, (5) 1 lopen land, gelegen voor het 

Hofgoed, naast Egidius van Bekelaer, (6) een stuk beemd, ter plaatse 

gnd in Hocht, naast Egidius van Ghisenrode, welke erfgoederen 

voornoemde Jacobus van Berze van der Horst eerder verworven had van 

voornoemde Martinus van der Donc en andere kinderen van hem, belast 

met 4½ penning oude cijns aan Sint-Oda in Rode. 

 

Henricus filius quondam Martini van der Donc (dg: super quinque 

peciis terre) #super hereditatibus infrascriptis dicti quondam 

Martini# sitis in parochia de Mierle videlicet super orto (dg: 

sito iuxta hereditatem he) quinque [lopinos] siliginis mensure de 

Mierle in semine capiente sito iuxta hereditatem Heijlwigis Smeets 

item super tribus lopinatis terre sitis iuxta locum dictum 

B[?raec]ven[ne inter] hereditatem Jacobi de Kigloe item super una 

lopinata terre sita in loco dicto op Sant Hoevel iuxta hereditatem 

Henrici Dicbier item super una [lopina]ta terre sita ad locum 

dictum Aen den Opstal iuxta hereditatem Willelmi Loden soen item 

super una lopinata terre sita ante bona dicta tHof Goet [sita] 

iuxta hereditatem Egidii de Bekelaer item super pecia prati sita 

in loco dicto in Hocht iuxta hereditatem Egidii de Ghisenrode ut 

dicebat et quas hereditates Jacobus de Berze van der Horst prius 

erga dictum Martinum van der Donc et alios eius liberos 

acquisiverat ut dicebat ad opus dicti Jacobi de Berze renunciavit 

[promittens] warandiam et obligationem (dg: ex p) deponere 

exceptis quatuor et dimidio denariis antiqui census sancte Ode 

Rodensi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

                         
4 Aanvulling op basis van SAsH RA VB 1799 f 193r 02 ma 09-01-1402. 
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BP 1175 f 131r 03 ±do 05-12-1387. 

Reijnerus van Mechelen: een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 lopen 

even, maat van Hilvarenbeek, en een b-erfcijns van 12 penningen geld, 

die kinderen gnd Noijden Knoep met Sint-Andreas betalen, gaande uit 

een gelookt in Beek bij ... en ter plaatse gnd Westerwijk {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Reijnerus de Mechelen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

et unius lopini avenule dicte even mensure de Beke et hereditarium 

censum XII denariorum monete quos (dg: ..) liberi dicti Noijden 

Knoep solvere tenentur hereditarie Andree ex pecia terre dicta een 

geloect sita [in] parochia de Beke prope et in loco dicto 

Westerwijc. 

 

BP 1175 f 131r 04 ±do 05-12-1387. 

Gerisius van Os maande5 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns6 

van 24 schelling, die Lambertus zvw Johannes Baten soen aan 

voornoemde Gerisius beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Eijnsspijc enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds. 

 

Gerisius de Os hereditarium censum viginti quatuor solidorum quem 

Lambertus filius quondam Johannis Baten soen promisit se daturum 

et soluturum dicto Gerisio hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et area dicti quondam Johannis sita in Busco in vico Peperstraet 

inter hereditatem Johannis de Eijnsspijc ex uno et inter 

hereditatem dicti Lamberti [ex alio] prout in litteris monuit de 3 

annis. 

 

BP 1175 f 131r 05 do 12-12-1387. 

Wautgherus gnd Wauthem van Oerle schonk aan zijn schoonzoon Johannes 

Leuwe en zijn vrouw Jutta dv voornoemde Wautgherus een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Lieshout, die de broers Wautgherus gnd Wauthem 

en Hermannus, kvw Wautgherus gnd Wauthem van der Voert, aan hem met 

Lichtmis in Lieshout leveren, gaande uit een beemd in Lieshout, ter 

plaatse gnd die Voert, tussen voornoemde kinderen enerzijds en 

Theodericus van der Kijndhuijs en zijn broer Johannes anderzijds. 

Knecht van mr Gheerlacus. 

 

Wautgherus dictus Wauthem de Oerle hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Lieshout quam Wautgherus dictus Wauthem 

et Hermannus fratres liberi quondam Wautgheri dicti Wauthem van 

der Voert sibi solvere tenentur hereditarie purificationis et in 

Lieshout tradere ex prato sito in parochia de Lieshout ad locum 

dictum die Voert inter hereditatem dictorum li[berorum] ex uno et 

hereditatem Theoderici van der (dg: K) Kijndhuijs et Johannis sui 

fratris ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Leuwe 

suo genero cum Jutta eius uxore filia primodicti Wautgheri nomine 

dotis ad jus oppidi promittens warandiam et obligationem deponere 

in dicta paccione. Testes Ghisbertus et Ws datum quinta post 

conceptionem Marie. Famulus magistri Gheerlaci. 

 

BP 1175 f 131r 06 do 12-12-1387. 

Philippus gnd Sceper zvw Philippus Moers soen verkocht aan Johannes 

Leuwe zvw Johannes Leuwe zv Rutgerus Leuwe een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Sint-Remigius te leveren, gaande 

uit (1) een akker gnd Nouden Akker, in Gerwen, tussen kv Henricus gnd 

                         
5 Zie ← BP 1177 f 013v 01 ma 22-12-1382, maning van dezelfde cijns. 
6 Zie → BP 1178 f 271r 10 ma 11-07-1390, overdracht van deze cijns. 
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Heilwigen soen enerzijds en kv Johannes gnd Coman anderzijds, (2) een 

stuk land gnd Metten Hof, in Gerwen, tussen Theodericus gnd Heijnkens 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een akker gnd dat 

Beirktlook, in Gerwen, tussen voornoemde kv Henricus Heilwigen soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, maat van Wetten, die Petrus Enghelen soen hem met Lichtmis 

levert, gaande uit 2 stukken beemd, in Gerwen, (4a) tussen Elisabeth 

gnd Engelen dochter enerzijds en voornoemde Petrus Engelen soen 

anderzijds, (4b) beiderzijds tussen voornoemde Petrus en Elisabeth, 

(5) een stuk land gnd die Kloot, in Gerwen, beiderzijds tussen 

Heijnman Lonijs soen, reeds belast met de grondcijns. Knecht van mr 

Gheerlacus. 

 

Philippus dictus Sceper filius quondam Philippi Moers soen 

hereditarie vendidit Johanni Leuwe filio quondam Johannis Leuwe 

(dg: he) filii Rutgeri Leuwe hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Rode solvendam hereditarie (dg: ..) Remigii 

ex agro terre dicto Nouden Acker sito in parochia de Gherwen inter 

hereditatem liberorum Henrici dicti Heilwigen soen ex (dg: ...) 

uno et hereditatem liberorum Johannis dicti Coman ex alio atque ex 

pecia terre dicta Metten Hof sita in dicta parochia inter 

hereditatem Theoderici [dicti] Heijnkens soen ex uno et inter 

communem platheam ex alio item ex agro terre dicto dat 

Beirctloecke sito [in dicta parochia] inter hereditatem dictorum 

liberorum dicti Henrici Heilwigen soen ex uno et (dg: he) 

communitatem ex alio item ex hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Wetten quam Petrus Enghelen soen sibi solvere 

tenetur purificatione ex (dg: .) duabus peciis prati sitis in 

parochia de Gherwen quarum una inter hereditatem Elisabeth dicte 

Engelen dochter ex uno et hereditatem dicti Petri Engelen soen ex 

alio [et] altera inter hereditatem dictorum Petri et Elisabeth #ex 

utroque latere# (dg: ex alio) sunt site et ex pecia terre dicta 

die Cloet sita in dicta parochia ....... ....... Heijnman Lonijs 

soen ex utroque latere ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini inde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. (dg: Sla) Famulus 

magistri Gheerlaci. 

 

BP 1175 f 131r 07 vr 13-12-1387. 

Johannes van Ghemert de jongere droeg over aan zijn broer Hubertus 

alle tegoeden die aan hem verschuldigd zijn, in afkorting van de 

schulden die voornoemde Johannes aan voornoemde Hubertus verschuldigd 

is. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Ghemert junior omnia debita que sibi debentur a 

personis quibuscumque ut dicebat legitime supportavit Huber[to] 

suo fratri scilicet in abbreviationem (dg: .......) debitorum que 

dictus Johannes dicto Huberto solvere tenetur ut dicebat. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum in die beate Lucie. Detur dicto 

Johanni. 

 

BP 1175 f 131r 08 ±vr 13-12-1387. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes verhuurde aan Wiskinus zv 

Theodericus Neven soen (1) een huis in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen het woonhuis van voornoemde Theodericus enerzijds en een 

erfgoed? waarin Rodolphus Scillinc baardscheerder woont anderzijds, 

(2) 1/3 deel van een tuin van voornoemde Theodericus, over de 

Tolbrug, zoals Wiskinus zv Theodericus Neven soen dit huis en 1/3 

deel thans bezit, voor een periode van 9 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388), belast met 5 pond geld b-erfcijns. De 

huurprijs is voldaan. Theodericus zal het huis op zijn kosten 
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onderhouden in wanden en daken. Uitgaven voor het onderhoud worden 

aan Wiskinus vergoed. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis domum quandam 

#cum suis attinentiis# sitam in Busco ad forum inter domum 

habitationis dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem in qua 

Rodolphus Scillinc barbitonsor moratur ex alio (dg: in qua domo 

Wiskinus filius Theoderici Neven soen ad presens moratur) atque 

terciam partem cuiusdam orti dicti Theoderici siti ultra pontem 

dictum Tolbrug prout Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen 

dictam domum et terciam partem dicti orti ad presens possidet ut 

dicebat locavit dicto Wiskino ab eodem ad spacium novem an[norum] 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro subsequentium 

possidendas (dg: pro) promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque libris monete hereditarii [census] inde 

solvendis recognovit dictus Theodericus sibi de tota pecunia 

locacionis predicte a dicto Wiskino fore satisfactum hoc [addito] 

quod dictus #Theodericus# dictam domum de parietibus et tectis 

suis expensis sine expensis dicti Wiskini tenebit dicto termino 
?durante et si [dictus] Wiskinus aliquid pro conservatione dicte 

domus exposuerit hoc dictus Theodericus sibi reddet et restaurabit 

....... ....... ....... ....... ....... ....... annis durantibus 

solvere tenibitur et non ultra. Testes Aa et W datum ....... 

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

 

1175 f. 131v. 

 In crastino Lucie: zaterdag 14-12-1387. 

 Quarta post Lucie: woensdag 18-12-1387. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1387. 

 In vigilia Thome: vrijdag 20-12-1387. 

 In festo Thome: zaterdag 21-12-1387. 

 Secunda post Thome: maandag 23-12-1387. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 31-12-1387. 

 

BP 1175 f 131v 01 za 14-12-1387. 

....... ... Hijntham? beloofde aan Lambertus Smijt van Middelrode 80 

Hollandse gulden of de waarde ....... ........ 

 

....... ....... .. Hijntha[m?] promisit Lamberto Smijt de 

Middelrode LXXX Hollant gulden vel valorem ....... ....... 

persolvendos. Testes Ghisbertus et Willelmus datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1175 f 131v 02 za 14-12-1387. 

Johannes van Geffen kramer beloofde aan Henricus van de Kerkhof 139 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond 

(di 11-02-1388) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 29-03-

1388). 

 

[7Johannes] de Geffen institor promisit Henrico de Atrio C et XXXIX 

Hollant gulden vel valorem (dg: .) mediatim [car]nisprivium et 

mediatim pasce proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 03 za 14-12-1387. 

Voornoemde Johannes van Geffen beloofde aan Johannes zv Nicholai van 

Colen 85 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 29-

03-1388) te betalen. 

 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1175 f 131v 03. 
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Dictus Johannes de Geffen promisit Johanni filio Nicholai de Colen 

LXXXV Hollant gulden vel valorem ad pasca [proxime] persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 04 za 14-12-1387. 

Zibertus van Hoculem maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 8 mud rogge, die zijn broer Jordanus met Lichtmis aan hem levert. 

 

Zibertus de Hoculem hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

quam Jordanus eius frater sibi solvere tenetur hereditarie 

purificationis ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 131v 05 wo 18-12-1387. 

Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg al zijn goederen 

over aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Willelmus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini omnia sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria atque parata (dg: he) ut dicebat 

hereditarie supportavit Jordani filio Arnoldi Tielkini promittens 

etc. Testes Sijmon et Berwout datum quarta post Lucie. 

 

BP 1175 f 131v 06 ±do 19-12-1387. 

Destijds had Jacobus zvw Johannes Wrede een huizinge8 die was van 

wijlen zijn voornoemde vader Johannes, gelegen in Den Bosch, 

tegenover het woonhuis van wijlen Johannes van Steensel wapenkoning, 

verhuurd aan Philippus Asinarius en Philippus Jozello, tbv Thomas 

Asinarius en de zijnen, kooplieden in Den Bosch, voor een periode van 

6 jaar, voor de hertogencijns, voor 30 schelling geld aan anderen, en 

voor 40 oude schilden per jaar, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. Thans verklaarde voornoemde Jacobus dat 

voornoemde Philippus Jozello namens voornoemde kooplieden, de gehele 

huurprijs van deze 6 jaar heeft voldaan. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus filius quondam Johannis Wrede 

quandam habitationem que fuerat dicti quondam Johannis sui patris 

nunc ad se spectantem sitam in Busco in opposito domus 

habitationis quondam Johannis de Steensel regis armorum locasset 

etc Philippo Asinaris et Philippo Jozello ad opus Thome Asinarii 

et eius sociorum mercatorum in Busco ab eisdem ad spacium sex 

annorum libere possidendam pro censu domini nostri ducis ipsi 

domino nostro duci et pro XXXta solidis monete aliis hominibus inde 

solvendis atque pro quadraginta denariis aureis antiquis 

communiter scilde vocatis dandis dicto Jacobo a dictis 

mercatoribus anno quolibet dictorum sex annorum mediatim Domini et 

mediatim Johannis prout in litteris quas vidimus constitutus etc 

dictus Jacobus palam recognovit sibi dictum Philippum Jozello ex 

parte dictorum mercatorum plenarie persolvisse integram pecuniam 

locacionis dictorum sex annorum clamans inde quitum. Testes Aa et 

Ghisbertus datum ?quinta post Lucie. 

 

BP 1175 f 131v 07 vr 20-12-1387. 

Ghiselbertus van Hasenbossche verkocht aan Johannes van Eijke ½ 

morgen land ter plaatse gnd die Hoge Donk, welke ½ morgen aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, belast met 3 schelling aan 

de stad Den Bosch. Slechts te vervreemden aan medepoorters. 

 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 371r 06 ma 29-07-1387, verkoop van een erfcijns uit 

dit huis. 
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[Gh]iselbertus de Hasenbossche dimidium juger terre situm in loco 

dicto die Hoge Donc prout ibidem est situm et ad eum pertinere 

consuevit et sibi de morte suorum parentum successione hereditarie 

advolutum est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Eijke 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

solidis oppido de Busco inde solvendis #et non alienabit#. Testes 

Sijmon et Berwout datum in vigilia Thome. 

 

BP 1175 f 131v 08 vr 20-12-1387. 

Godefridus Vleminc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Vleminc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 09 vr 20-12-1387. 

Leonius van Erpe verkocht aan Henricus gnd van Loen korenkoper de 

helft van 1 morgen land ter plaatse gnd die Hoge Donk, waarvan de 

andere helft behoort aan kvw Theodericus Sceijvel, belast met 3 

schelling aan de stad Den Bosch. Slechts te vervreemden aan 

medepoorters. 

 

Leonius de Erpe medietatem ad se spectantem unius jugeris! terre 

siti in loco dicto die Hoege Donc de quo jugero terre altera 

medietas ad liberos quondam Theoderici Sceijvel pertinet ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto de Loen emptori bladi 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

solidis monete oppido inde solvendis et non alienabit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 10 vr 20-12-1387. 

Henricus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 11 vr 20-12-1387. 

Theodericus van der Poerten droeg over aan Henricus van Erpe een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns Lambertus 

zvw Tresiana Lane van Waelwijc met Sint-Martinus aan hem betaalt, 

gaande uit 2 roeden land, in Waalwijk, tussen voornoemde Lambertus 

enerzijds en Lambertus zvw voornoemde Lambertus anderzijds, strekkend 

van de plaats gnd van der Scutten tot aan de sloot gnd Meersloot. 

 

Theodericus van der Poerten hereditarium censum XX solidorum 

grosso Turonensi etc pro XVI denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: solvendum hereditarie 

Martini) et quem censum Lambertus filius quondam Tresiane (dg: 

dicte) Lane de Waelwijc (dg: sibi) solvere tenetur Martini de 

duabus virgatis terre sitis in Waelwijc inter hereditatem dicti 

Lamberti ex uno et inter hereditatem Lamberti filii dicti quondam 

Lamberti ex alio tendentibus a loco dicto van der Scutten ad 

fossatum dictum Meersloet ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico de Erpe promittens warandiam et obligationem in dicto 

censu deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 12 za 21-12-1387. 

Ogierus Vinsot snijder en Jacobus zvw Johannes die Wrede beloofden 

aan Philippus Jozello 40 oude Franse schilden, met Vastenavond 

aanstaande (di 11-02-1388; 10+31+11=52 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 
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[O]gierus (dg: Vins) Vinsot sartor et Jacobus (dg: die Wred) 

filius quondam Johannis die Wrede promiserunt Philippo Jozello XL 

{met twee puntjes ervoor en een puntje erachter} aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena II 

(dg: d). Testes Ghisbertus et Berwout datum in festo Thome. 

 

BP 1175 f 131v 13 ma 23-12-1387. 

Aleidis wv Arnoldus van der Bolst maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 oude schilden, met Kerstmis te betalen, aan haar 

verkocht door Johannes van der Merendonc. 

 

Aleidis relicta quondam Arnoldi van der Bolst hereditarium censum 

IIIIor aude scilde solvendum hereditarie (dg: Domini) in 

nativitatis Domini venditum sibi a Johanne van der Merendonc ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Sijmon et Hubertus datum 

secunda post Thome. 

 

BP 1175 f 131v 14 ma 23-12-1387. 

Everardus van Onstaden en Johannes Meelman verklaarden dat Elisabeth 

en Aleidis, dv Gerardus Broes soen van der Wedehage, buiten het huis, 

de leefgemeenschap en kosten van hun vader waren geweest, gedurende 6 

weken 3 dagen. 

 

Everardus de Onstaden Johannes Meelman deposuerunt quod (dg: ip) 

Elisabeth et Aleidis filie Gerardi Broes soen van der Wedehage 

fuerant extra domum convictum et expensas dicti earum patris per 

spacium sex septimarum et trium dierum. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum secunda post Thome. 

 

BP 1175 f 131v 15 ma 23-12-1387. 

Voornoemde Gerardus Broes soen droeg over aan zijn dochters Elisabeth 

en Aleidis een akker gnd Holkens Akker, in Uden, tussen wijlen hr 

Godefridus van Os enerzijds en die gnd van den Elsen anderzijds, 

zoals omgraven, belast met cijnzen en pachten. 

 

Dictus Gerardus Broes soen agrum terre dictum Holckens Acker situm 

in parochia de Uden inter hereditatem quondam domini Godefridi de 

Os ex uno et hereditatem (dg: dictorum) illorum dictorum van den 

Elsen ex alio prout dictus ager ibidem est situs et circumfossatus 

ut dicebat hereditarie supportavit Elisabeth et Aleidis suis 

filiabus promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 131v 16 di 31-12-1387. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verklaarde namens Henricus Dicbier 

heer van Mierlo ontvangen te hebben van hr Walterus Bloc propositus 

van Tongerlo 625 gulden, in afkorting van geld dat de abt van 

Tongerlo aan voornoemde Henricus heer van Mierlo verschuldigd was. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi recognovit se recepisse a domino 

Waltero Bloc proposito Tongerliense ex parte et nomine Henrici 

Dicbier domini de Mierle VIc et XXV gulden in abbreviationem 

pecunie quam abbas de Tongerloe dicto Henrico domino de Mierle 

solvere tenetur clamans inde quitum. Testes Sijmon et Hubertus 

datum 3a post [nativitatis] Domini. 

 


