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1178 mf1 A 03 f. 1. 

 in crastino Sijmonis et Yude apostolorum: dinsdag 29-10-1387. 

 anno LXXX septimo in crastino Sijmonis et Yude apostolorum: 

   dinsdag 29-10-1387. 

 Quarta post Sijmonis et Yude: woensdag 30-10-1387. 

 anno LXXX septimo mensis octobris die penultima: woensdag 30-10-1387. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1387. 

 in festo Sijmonis et Yude: maandag 28-10-1387. 

 

BP 1178 f 001r 01 ±di 29-10-1387. 

Een onleesbaar contract, waarin de namen Kersmaker en Heijlwigis van 

Collenberch. 

 

....... ....... ....... ....... Kersmaker re..... …/ 

…/ 

…/ 

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

eis ....... ....... ....... de morte ....... ....... [He]ij[l]wigis de 

Collenberch ....... ....... ....... ....... / ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... supportaverunt cum litteris et [aliis] et 

jure promittentes super omnia habita et habenda ratam ....... ....... 

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

 

BP 1178 f 001r 02 di 29-10-1387. 

Een contract, waarin een erfcijns van 3 pond 18 schelling 11 penning geld 

wordt genoemd. En een man ev Mechtildis en Hermannus Roggen ev ....... 

 

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

(dg: et quod ipsi omn) promittentes ....... ....... ....... ....... 

....... ....... / ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ?ducis et hereditarius census III librarum XVIII 

[solidorum] XI denariorum monete ?quem ....... / ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... maritus et tutor (dg: li) 

Mechtildis sue uxoris et Hermannus Roggen maritus et tutor legitimus / 

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

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Ghisbertus et Willelmus datum .......  / in crastino 

(dg: et Si) [S]ijmo[nis et Yude]. 

 

BP 1178 f 001r 03 ±di 29-10-1387. 

Arnoldus zv Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. Testes 

datum [supra]. 

 

BP 1178 f 001r 04 ±di 29-10-1387. 

......., ....... en ....beth, nkvw hr Arnoldus Nouden priester dekaan van 

de Sint-Janskerk in Den Bosch, en Ghibo ?die ....... ev Agnes ndvw 

voornoemde hr Arnoldus Nouden droegen over aan Johannes Nouden ?en 

Laurencius Kersmaker hun deel in een huis en erf {grotendeels onleesbaar}. 

Waarschijnlijk was er een geschil. 

 

....... ....... ....... ....beth pueri naturales quondam domini Arnoldi 

Nouden presbitri decani ecclesie sancti Johannis in Busco cum tutore 

Ghibo ?die ....... [maritus et tutor legitimus ut asserebat] Agnetis sue 

uxoris filie naturalis dicti quondam domini Arnoldi Nouden totam partem 

et omne jus eis seu eorum alteri competentes ....... ....... (dg: in do) 

seu imposterum eis seu eorum alteri competituros (dg: quovis mo) tam 

vigore testamenti seu [ultime] voluntatis dicti quondam domini [Arnoldi] 
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....... ....... ....... ....... #in domo et area predicta# supportaverunt 

Johanni Nouden [et] Laurencio Kersmaker promittentes cum tutore super 

habita et habenda ratam servare et omnem obligationem et impeticionem ex 

parte ....... #et dicte Agnetis# ....... ....... ....... in premissis 

existentem seu eventuram deponere et quod ipsi #....... Agnes ....... 

heredes eorum seu alterius eorum# dictam domum et aream numquam impetent 

nec jus se habere presument in premissis ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... #....... ....... .......# numquam vexabunt nec in 

judicio spirituali nec seculari nec alias quovis modo occacione dicte 

domus et aree. Testes datum supra. ....... dicto ....... ........ 

 

BP 1178 f 001r 05 di 29-10-1387. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat ze afstand deden, uitgezonderd 

etc. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de 

Kloot, Johannes van Zidewijnden, zijn zoon Arnoldus, ....... ....... ?Andel 

en Gerardus Balijart. 

 

Et fiet instrumentum !instrumentum addendo quod renunciaverunt exceptis 

etc. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne de 

Zidewijnden Arnoldo eius filio ....... ....... ....... ....... ?Andel 

Gerardo Balijart testibus datum anno LXXX septimo in crastino Sijmonis et 

Yude apostolorum et duplicetur. 

 

BP 1178 f 001r 06 di 29-10-1387. 

Voornoemde Willelmus Balijart beloofde aan Johannes Nouden 62 oude 

schilden, of de waarde volgens welke de stad int en betaalt, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Balijart promisit Johanni (dg: d) Nouden LXII aude 

scilde seu #scilicet# valorem secundum quam oppidum capiet et recipiet ad 

nativitatis [1Johannis] proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001r 07 di 29-10-1387. 

Voornoemde Willelmus Balijart beloofde aan Ghisbertus Ridder 62 oude 

schilden met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Ghisberto Ridder (dg: LXX) LXII aude scilde 

scilicet valorem (dg: iuxta) secundum quam opidum capiet et recipiet a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 001r 08 wo 30-10-1387. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan zijn kinderen Willelmus 

(2/5) en Henricus (1/5) en aan zijn schoonzoon Johannes Gherijs (1/5), tbv 

hen en Tielmannus (1/5) zv voornoemde Willelmus, een huis en erf van Oda 

van Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, aan hem overgedragen door 

Egidius van Doorn. 

Broeder Johannes Stierken zv eerstgenoemde Willelmus stemde hiermee in. 

Voornoemde broeder Johannes droeg het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn moeder Elizabeth resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van zijn vader, eerstgenoemde Willelmus, in voornoemd huis en 

erf, over aan zijn broer, voornoemde Willelmus zv eerstgenoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini domum et aream Ode de Colonia 

sitam in Busco in vico Orthensi supportatam sibi a Egidio de Spina prout 

in litteris supportavit Willelmo (dg: Tielmanno) #Henrico# fratribus suis 

liberis et Johanni Gherijs suo genero ad opus eorum et ad opus Tielmanni 

filii dicti [Willelmi] scilicet dicto Willelmo suo filio pro duabus 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1178 f 001r 07: een schuldbekentenis van 

hetzelfde bedrag met Sint-Jan over een jaar te betalen. 
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quintis partibus dicto Henrico suo filio pro una quinta parte dicto 

Johanni Gherijs pro una quinta parte et dicto [Tiel]manno pro una quinta 

parte hereditarie possidendam cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto ....... 

Quo facto frater Johannes Stierken filius primodicti Willelmi huiusmodi 

supportacioni suum ad[hibuit consensum] et assensum insuper idem frater 

Johannes totam par[tem et omne] jus sibi (dg: competentes) de morte dicte 

quondam Elizabeth sue (dg: u) matris successione competentes et post 

mortem primodicti Willelmi sui patris su[ccessione advolvendas in] dicta 

domo et area dicto Willelmo filio primodicti Willelmi #suo fratri# (dg: 

renunciavit) supportavit promittens ratam servare. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum quarta post Sijmonis [et Jude]. 

 

BP 1178 f 001r 09 wo 30-10-1387. 

Een instrument maken van de overdracht van broeder Johannes. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van schepenen, Henricus Stierken en Johannes zv 

Theodericus Berwout. 

 

Et fiet instrumentum de supportacione fratris Johannis. Actum in camera 

presentibus scabinis Henrico Stierken Johanne filio Theoderici Berwout 

datum anno (dg: ....) LXXX sep[timo] mensis octobris die penultima hora 

none. 

 

BP 1178 f 001r 10 do 31-10-1387. 

Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini verkocht aan zijn zwager 

Johannes Gherijs 2/5 deel in voornoemd huis en erf. 

 

Willelmus filius (dg: quo) Willelmi (dg: fi) filii Arnoldi Tielkini duas 

quintas partes ad se spectantes in dicta domo et area vendidit Johanni 

Gherijs suo sororio [supportavit] (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Berwout datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1178 f 001r 11 do 31-10-1387. 

Henricus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001r 12 ±do 31-10-1387. 

Jacobus zv Johannes Wrede beloofde aan Hermannus zv Egidius van Gravia 32 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius Johannis Wrede promisit Hermanno filio Egidii de Gravia 

XXXII aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Ber.... 

d[atum] ........ 

 

BP 1178 f 001r 13 ±do 31-10-1387. 

Gerardus gnd Rijnghel droeg over aan Arnoldus van den Berselaer een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Mathijas zvw Johannes Mathijs 

soen beloofd had aan voornoemde Gerardus, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit ¼ deel, van 4 stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven, (1) tussen Jacobus Lambrecht soen ?van 
?Vrilichoven enerzijds en Jacobus zv Jacobus gnd Ruijsken anderzijds, (2) 

gnd dat Dijkske, (3) die Tommel, (4) gnd ....... ....... Akker. 

 

Gerardus dictus Rijnghel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Mathijas filius (dg: Jo) quondam Johannis Mathijs 

soen [promiserat se daturum] et soluturum (dg: ..) dicto Gerardo 

hereditarie purificationis et super quatuor pecias terre infrascriptas 

tradendam ex quarta parte quatuor peciarum terre [sitarum in parochia] de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde ad locum dictum Vrilichoven quarum una 
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inter hereditatem Jacobi (dg: Lamb) Lambrecht (dg: ...) soen (dg: ex uno) 
?de ?Vrilichoven ex uno et inter hereditatem Jacobi filii Jacobi dicti 

Ruijsken ex alio altera dicta dat Dijcsken tercia dicta die Tommel quarta 

dicta ....... ....... Acker prout in litteris supportavit Arnoldo van den 

Berselaer cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001r 14 ±do 31-10-1387. 

Theodericus van Keppel alias gnd van Doerne beloofde aan Philippus Jozollo 

etc 28 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388; 11 

dgn) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Ke) de Keppel alias dictus de Doerne promisit Philippo 

Jozollo etc XXVIII aude scilde Francie ad carnisprivium [pro]x[ime] 

fu[turum] ....... (dg: sub pena). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001r 15 ma 28-10-1387. 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Bertoldus Voget 27 

Hollandse gulden ....... ....... ....... ....... ........ 

 

[Em]ondus filius quondam domini Emondi Rover militis promisit Berto[ldo] 

Voget XXVII Ho[llant] guld[en] ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... datum (dg: Sij) in festo Sijmonis et Yude. 

 

1178 mf1 A 04 f. 1v. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1387. 

 

BP 1178 f 001v 01 do 31-10-1387. 

Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini verkocht aan zijn zwager 

Johannes Gherijs 1/5 deel in (1) een stenen huis2,3 en erf van wijlen zijn 

grootvader Johannes Stierken, in den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Zibertus van Hoculem enerzijds en erfgoed van wijlen 

Godescalcus van Bladel anderzijds, (2) de wegen, erfgoederen, gebouwen en 

deel van de oude stadsmuur achter voornoemd stenen huis gelegen, en 

toebehoren zowel aan deze als aan gene zijde van het water, (3) een beemd 

van voornoemde wijlen Johannes, achter voornoemd stenen huis en erf 

gelegen, (4) een b-erfcijns van 16 pond oude pecunia, gaande uit voornoemd 

stenen huis en erf, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Stierken 

verworven had van Johannes van Haren. 

 

[4Willelmus] filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini quintam partem ad se 

spectantem in domo lapidea et area quondam Johannis Stierken #sui avi# 

sita in Busco [in vico] Orthensi inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex 

uno et inter hereditatem quondam Godescalci de Bladel ex alio (dg: cum) 

#et in# omnibus et singulis viis hereditatibus edificiis atque parte 

antiqui muri opidi de Busco retro dictam domum lapideam tam infra quam 

ultra aquam ibidem sitis atque in (dg: coi) prato #cum suis attinentiis# 

dicti quondam Johannis sito retro dictam (dg: la) domum lapideam et aream 

atque in omnibus et singulis attinentiis dicte domus lapidee et aree 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling mbt dit huis. 
3 Zie → BP 1180 p 271r 09 do 21-01-1395, Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg 
over aan Johannes Monic tbv hem, zijn vrouw Ghisberta dv Jordanus zv Arnoldus Tielkini en hun 

gezamenlijke kinderen, een erfcijns van 4 oude schilden uit een erfcijns van 10 oude schilden, 

welke cijns van tien oude schilden voornoemde Johannes Gerijs beloofd had aan voornoemde 

Willelmus gaande uit dit huis. 

4 In BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386 werden broeder Johannes, Willelmus, Tielmannus, Henricus 
en Hilla, kv Willelmus zv Arnoldus Tielkini, ieder voor 1/5 deel eigenaar van dit huis. Hilla 

was getrouwd of trouwde met Johannes Gherijs. Deze Johannes Gherijs werd eigenaar van het 1/5 

deel van broeder Johannes (BP 1178 f 224r 03 ma 05-04-1389), Tielmannus (BP 1178 f 306v 04 vr 

06-08-1389) en Henricus (BP 1178 f 148r 14 di 19-04-1390; BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390). In 

dit contract verwierf Johannes Gherijs óók nog 1/5 deel; dit 1/5 deel moet dus gekomen zijn 

van Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini. 
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quocumque locorum ibidem (dg: in) tam infra quam ultra aquam predictam 

sitis atque in (dg: hereditariis censibus ex dicta domo et area lapidea 

et area solvendis ut dicebat) hereditario censu XVI librarum antique 

pecunie solvendo hereditarie ex dicta domo #lapidea# et area quem censum 

XVI librarum antique pecunie dictus quondam Johannes Stierken erga 

Johannem de Haren acquisiverat hereditarie vendidit Johanni Gherijs suo 

sororio promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Willelmus et Berwout datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1178 f 001v 02 do 31-10-1387. 

Henricus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 03 do 31-10-1387. 

Voornoemde Johannes Gerijs beloofde aan voornoemde verkoper 175 oude 

schilden, hoeveel de stad voor elke oude schild ontvangt en geeft, met 

Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen, en hetzelfde bedrag met 

Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1388). Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus Johannes Gerijs promisit promisit dicto venditori (dg: cen) centum 

et LXXV aude scilde (dg: seu) scilicet tantum pro quolibet aude scilt 

quantum opidum capiet et dabit pro aude scilt ad pasca proxime futurum et 

totidem a nativitatis Domini proxime futuro ultra #annum#. Testes datum 

supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1178 f 001v 04 do 31-10-1387. 

Gheerlacus van Nuwelant beloofde aan Willelmus zv Willelmus van Laervenne 

19 Hollandse gulden en 6 Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Gheerlacus de Nuwelant promisit Willelmo filio Willelmi de Laervenne XIX 

Hollant gulden et sex Ghelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 05 do 31-10-1387. 

Katherina wv Ghisbertus Roesmont droeg over aan Godescalcus Roesmont alle 

goederen, waarin wijlen voornoemde Ghisbertus was overleden, samen met een 

adiusticatie aan voornoemde Ghisbertus gedaan. 

 

Katherina relicta quondam (dg: Rodo) Ghisberti Roesmont cum tutore omnia 

et singula (dg: bo) bona mobilia et immobilia et hereditaria et parata in 

quibus dictus quondam Ghisbertus decessit quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit Godescalco Roesmont 

#simul cum adiusticatione facta dicto Ghisberto (dg: ....) in litteris 

scabinorum# promittens cum (dg: cum) tutore ratam servare. Testes Berwout 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 06 do 31-10-1387. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer en Johannes van Haren snijder 

beloofden aan Arnoldus van Beke nz etc 21 Hollandse gulden met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer et Johannes de Haren 

sartor promiserunt Arnoldo de Beke filio naturali etc XXI Hollant gulden 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 07 do 31-10-1387. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes filius). 
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BP 1178 f 001v 08 do 31-10-1387. 

Lambertus zvw Johannes Can verkocht aan Bartholomeus gnd Meus zv 

Bartholomeus gnd Meus Wegen alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Johannes resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Katherina. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Can omnia bona sibi de morte dicti 

quondam Johannis sui patris successione advoluta et post mortem Katherine 

sue matris successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat vendidit Bartholomeo dicto Meus filio Bartholomei dicti 

Meus Wegen promittens ratam servare et obligationem  ex parte sui 

deponere (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 09 do 31-10-1387. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Pasen (zo 29-03-1388), met 10 Hollandse 

gulden. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen en Arnoldus van 

Beke etc. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) infra hinc et festum pasche cum X florenis 

Hollandie semel dandis etc. Acta in camera presentibus scabinis et 

Arnoldo de Beke etc. 

 

BP 1178 f 001v 10 do 31-10-1387. 

Egidius Scoerwegge maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder, Johannes Spijerinc 

zvw Walterus Spijerinc van Dijnter, Johannes van Woesic, Gerardus van 

Kelsdonc, Willelmus Vos van Dijnter, Alardus zvw Johannes Spijerinc van 

Hezewijc en Henricus Vos van Hezewijc met hun goederen of de goederen van 

hun kinderen. 

 

Egidius Scoerwegge omnes vendiciones et alienaciones factas per Walramum 

filium quondam domini Johannis de Benthem militis Johannes! Spijerinc 

filium quondam Walteri Spijerinc de Dijnter Johannem de Woesic Gerardum 

#de# Kelsdonc Willelmum Vos de Dijnter Alardum filium quondam Johannis 

Spijerinc de Hezewijc et Henricum Vos de Hezewijc cum suis bonis seu cum 

bonis liberorum eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 11 do 31-10-1387. 

Voornoemde Egidius Scoerwegge maakte, namens zijn vrouw Katherina, bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Walramus zvw hr 

Johannes van Benthem ridder, Johannes Spijerinc zvw Walterus Spijerinc van 

Dijnter, Johannes van Woesic, Gerardus van Kelsdonc, Willelmus Vos van 

Dijnter, Alardus zvw Johannes Spijerinc van Hezewijc en Henricus Vos van 

Hezewijc met hun goederen of de goederen van hun kinderen. 

 

Dictus Egidius ex (dg: Ka) parte et nomine Katherine sue uxoris simili 

modo calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 12 do 31-10-1387. 

Johannes van Os verwer ev Mechtildis dvw Godefridus van Ghinhoven verkocht 

aan Willelmus gnd Hoppenbrouwer van Middelrode een stuk beemd, in Wedart, 

ter plaatse gnd Ginhoven, tussen Bartholomeus gnd Meus Jans soen van 

Ghinhoven enerzijds en Henricus zv Godefridus van Ghinhoven anderzijds, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Mechtildis, 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes de Os tinctor maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Godefridi de Ghinhoven peciam prati sita! in parochia de 

We-(dg: ?v)-dart in loco dicto Ghinhoven inter hereditatem Bartholomei 

dicti Meus Jans soen de Ghinhoven ex uno et inter hereditatem Henrici 
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filii Godefridi de Ghinhoven ex alio ut dicebat et quam sibi de morte 

quondam parentum dicte Mechtildis successione advolutam esse dicebat 

vendidit Willelmo dicto Hoppenbrouwer de Middelrode promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde de jure 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 13 do 31-10-1387. 

Jacobus zvw Jacobus Tijt en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 68 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 11-02-

1388; 30+31+31+11=103 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus (dg: copti) filius quondam Jacobi Tijt et Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXVIII aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 001v 14 do 31-10-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 15 do 31-10-1387. 

Henricus zvw mr Henricus van Ghestel verkocht aan Willelmus Vos zv Henricus 

van der Bruggen de windmolen in Moergestel, aan hem verkocht door Gerardus 

zvw hr Johannes van Zidewijnden ridder. 

 

Henricus filius quondam magistri Henrici de Ghestel molendinum venti 

situm in parochia de Ghestel prope Oesterwijc cum vente jure et 

attinentiis dicti molendini singulis et universis venditum sibi a Gerardo 

filio quondam domini Johannis de Zidewijnden militis prout in litteris 

vendidit Willelmo Vos filio Henrici van der Bruggen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 16 do 31-10-1387. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan voornoemde verkoper alle cijnzen, 

pachten, lijfrenten en alle lasten, die uit voornoemde windmolen gaan, voor 

zijn rekening te nemen. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus Vos promisit super omnia #habita et habenda# dicto 

venditori quod ipse omnes census pacciones et vitales pensiones ac onera 

quecumque ex (dg: pl) predicto molendino venti de jure solvendos annuatim 

taliter dabit et exsolvet #annuatim# sic quod dicto Henrico dampna exinde 

non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 17 do 31-10-1387. 

Henricus Noppen zv Johannes gnd Noppen verkocht aan Laurencius zv 

Nijcholaus die Coelborner een b-erfpacht van 1 zester rogge, die voornoemde 

Nijcholaus leverde aan voornoemde wijlen Johannes Noppen, gaande uit een 

akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven, 

tussen Lambertus Monic enerzijds en kv Gerardus gnd Scoen Heijlkens soen 

anderzijds. 

 

Henricus Noppen #filius Johannis dicti Noppen# hereditariam paccionem 

unius sextarii siliginis (dg: mensure de Busco) quam Nijcholaus die 

Coelborner dicto quondam Johanni Noppen solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie ex agro terre sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde ad locum dictum Vrilichoven inter hereditatem Lamberti Monic ex 

uno et inter hereditatem liberorum Gerardi dicti Scoen Heijlkens soen ex 
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alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Laurenci) Laurencio filio dicti 

Nijcholai promittens warandiam et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 001v 18 do 31-10-1387. 

Gerardus van Berkel en Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofden aan 

Johannes Monic 54 Hollandse gulden of de waarde en 20 Hollandse plakken met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1388) te betalen. 

 
!Gherardus de Berkel et Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt Johanni 

Monic (dg: XLI IIII) LIIII Hollant gulden seu valorem #et XX Hollant 

placken# ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Berwout 

et Hubertus datum supra. 

 

1178 mf1 A 05 f. 2. 

 in crastino omnium sanctorum: zaterdag 02-11-1387. 

 in crastino Huberti: maandag 04-11-1387. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 05-11-1387. 

 in die Leonardi: woensdag 06-11-1387. 

 

BP 1178 f 002r 01 za 02-11-1387. 

Johannes gnd Han Roelofs soen van Vucht verkocht aan Ywanus Stierken een 

stuk land, gnd dat Stokhorstke, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in 

het Holaar, tussen ....... Eijfelaer en Marcelius gnd Zeel Heijnen soen 

enerzijds en Henricus Bullen soen en Reijnkinus ?Lanen soen anderzijds. 

 

Johannes dictus Han Roelofs soen de Vucht peciam terre #dictam dat 

Stochorstken# sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto int 

Holaer ....... ....... ....... (dg: Em) Eijfelaer et Marcelii dicti Zeel 

Heijnen soen ex uno et inter inter hereditatem Henrici Bullen soen et 

Reijnkini Lane[n?] soen ex [alio] hereditarie vendidit Ywano Stierken 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et 

Hubertus datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1178 f 002r 02 za 02-11-1387. 

Henricus Cnoden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Cio) Cnoden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 03 za 02-11-1387. 

Theodericus Bolant zvw Arnoldus Bolant verkocht aan Ywanus Stierken 2 

stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Schoonveld, (1) tussen 

Truda dvw Johannes die Ridder en haar kinderen enerzijds en Rodolphus 

Truden soen anderzijds, (2) tussen voornoemde Truda en haar kinderen 

enerzijds en voornoemde Rodolphus anderzijds. 

 

Theodericus (dg: Bola) Bolant #filius quondam Arnoldi Bolant# (dg: p) 

duas pecias terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Scoenvelt quarum una inter hereditatem Trude filije? quondam Johannis die 

Ridder (dg: ex #?se#) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Truden soen ex alio et altera eciam inter hereditatem dictorum 

Trude et [eius] liberorum ex uno et inter hereditatem dicti Rodolphi ex 

alio sunt site hereditarie vendidit (dg: D) Ywano Stierken promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 04 za 02-11-1387. 

Henricus Truden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Truden soen prebuit et reportavit. [Testes] datum supra. 
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BP 1178 f 002r 05 za 02-11-1387. 

Henricus van der Meerbraken verkocht aan Enghelberna ndv Arnoldus gnd in 

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

Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in Helmond, ter plaatse gnd die 

Perric, ter plaatse gnd die Rodebeemd, tussen kv Johannes van der Voert 

enerzijds en Johannes die Coffermaker anderzijds, met een eind strekkend 

aan hr Godefridus van Overlake priester, belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Henricus van der Meerbraken hereditarie vendidit Enghelberne filie 

naturali Arnoldi dicti in den Goer hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco #tradendam# ex (dg: pecia et quodam quodam) prato sito in parochia 

de (dg: St) Helmont in loco dicto die Perric ad locum dictum die 

Rodebeemt inter hereditatem liberorum Johannis van der Voert ex uno (dg: 

ex) inter hereditatem Johannis die Coffermaker ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem domini Godefridi de Overlake presbitri ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1178 f 002r 06 za 02-11-1387. 

Voornoemde Enghelberna ndv Arnoldus gnd in den Goer maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Arnoldus van Kigloe en zijn 

kinderen Henricus en Willelmus met hun goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Arnoldus van Kigloe. 

 

Dicta Engelberna omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: cum bonis 

quibuscumque) per Arnoldum de Kigloe Henricum et Willelmum eius liberos 

(dg: calu) cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Arnoldo de !Kigloe. 

 

BP 1178 f 002r 07 za 02-11-1387. 

Voornoemde Arnoldus van Ghoer verleende aan voornoemde Henricus van der 

Meerbraken het recht om, gedurende 3 jaar ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1388), de erfpacht te mogen terugkopen met 61 Hollandse gulden, 30 

Hollandse plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, de pacht van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Hij moet wel voor 

eigen gebruik terugkopen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, zijn zoon Henricus, Theodericus Berwout en 

Henricus Smit zv Johannes Smit van Lieshout. 

 

A. 

Dictus Arnoldus de Ghoer (dg: pro cons) concessit dicto Henrico 

potestatem redimendi (dg: a purificationis proxime futuro ult) ad spacium 

trium annorum a purificationis proxime futuro sine medio sequentium cum 

LXI Hollant gulden seu XXX (dg: L) Hollant placken #seu cum valore# pro 

(dg: gg) quolibet gulden et #cum# paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis #tali condicione quod non redimet nisi (dg: cum) ad opus suum 

proprium# ut in forma. Actum in camera presentibus Willelmo filio Arnoldi 

Tielkini #Henrico eius filio# et Theoderico Berwout #Henrico Smit filio 

Johannis Smit de Lieshout# testibus datum in crastino omnium sanctorum 

hora none. 

 

BP 1178 f 002r 08 za 02-11-1387. 

Lambertus smid van Middelrode gaf uit aan Petrus van Keelsdonc een huis en 

erf in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van het 

gasthuis aldaar enerzijds en erfgoed van Johannes Meijken en Stephanus van 

Wetten anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Windmolenberg achterwaarts 

tot aan erfgoed van Cristina dvw Johannes gnd Loze; de uitgifte geschiedde 
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voor (1) 2 schelling (dg: gemeen p) geld aan erfg vw Godefridus Keijmpe, en 

thans voor (2) een n-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met Sint-Jan te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 24-06-1389). 

 

Lambertus faber de Middelrode domum et aream sitam in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem hospitalis ibidem ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ju) Johannis Meijken et Stephani de Wetten ex alio 

tendentem a dicto loco Wijnmolenberch vocato #retrorsum# ad hereditatem 

Cristine filie quondam Johannis dicti Loze (dg: e) ut dicebat dedit ad 

hereditarium Petro de Keelsdonc ab eodem hereditarie possidendam pro 

duobus solidis (dg: communis p) monete heredibus quondam Godefridi (dg: 

Ke.) Keijm-(dg: pe)#pe# exinde solvendis dandis etc et pro hereditario 

censu trium librarum dicte monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Johannis et pro primo termino a nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum ex premissis promittens warandiam prom premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 09 za 02-11-1387. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Lambertus 15 Brabantse dobbel of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Lamberto XV Brabant dobbel seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 10 ma 04-11-1387. 

Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen van Gherwen verkocht aan Arnoldus gnd 

Bolle (1) 2 stukken land in Nederwetten, (1a) gnd Machiels Lookt, tussen 

Gobelinus gnd Houtman enerzijds en Hepkinus molenaar anderzijds, met 

gebouwen, (1b) gnd Hakkenakker, beiderzijds tussen wijlen Henricus gnd 

Reijners soen, (2) al zijn andere goederen onder Nederwetten. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Eijcmans soen de (dg: Doe) Gherwen 

duas pecias terre sitas in parochia de Nederwetten quarum una dicta 

Machiel[s] Loect inter hereditatem Gobelini dicti Houtman ex uno et inter 

hereditatem Hepkini multoris ex alio #cum suis edificiis# et altera dicta 

Hackenacker inter hereditatem quondam Henrici dicti Reijners soen ex 

utroque latere sunt site ut dicebat (dg: here) atque omnia et singula 

alia #sua# bona (dg: here) mobilia et (dg: he) immobilia hereditaria et 

parata quocumque locorum infra dictam parochiam de Nederwetten 

consistentia sive sita ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Bolle promittens warandiam (dg: et obligationem ex parte sui 

deponere). Testes (dg: Aa) et Ghisbertus (dg: datum in crastino Huberti) 

et Willelmus datum in crastino Huberti. 

 

BP 1178 f 002r 11 ma 04-11-1387. 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus maande 3 achterstallige jaren van een 

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

voornoemd geld, aan wijlen voornoemde Johannes verkocht door Theodericus zv 

hr Godefridus van Os ridder. 

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii Boudewini hereditarium censum XX 

solidorum antique pecunie et hereditarium censum XX solidorum dicte 

monete venditos dicto quondam Johanni a Theoderico filio domini Godefridi 

de Os militis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 12 di 05-11-1387. 

Willelmus zvw Philippus van Beke verklaarde dat zijn broer Johannes van 

Beke alle goederen, zaken en bomen van voornoemde Willelmus heeft voldaan, 

waarin voornoemde Willelmus recht had, welke goederen en bomen voornoemde 
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Johannes en zijn vader Philippus hadden ontvangen of verkocht. De 

erfgoederen, waarin voornoemde Philippus was overleden, voorzover niet 

verkocht door voornoemde Johannes en Willelmus, zullen ze onderling 

gelijkelijk verdelen. 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke palam recognovit [sibi] per 

Johannem de Beke suum fratrem plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis 

et rebus #et arboribus# dicti Willelmi (dg: que dictus Willelmus) et in 

quibus dictus Willelmus jus habuit que bona #et (dg: hereditate) arbores# 

dictus Johannes #et Philippus eius pater# percepit et levavit #seu ?alias 

vendidit# a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans 

inde quitum promittens super omnia dictum Johannem #nec occacione 

premissorum# nunquam impetere occacione premissorum nec in judicio 

spirituali nec in judicio seculari #nec alias quovis modo# salvo hoc et 

addito quod ipsi hereditates in quibus dictus quondam Philippus decessit 

in quantum per dictos Johannem et Willelmum non sunt vendite (dg: .) 

inter se equaliter divident et participabunt. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum tercia post Huberti. 

 

BP 1178 f 002r 13 di 05-11-1387. 

Voornoemde Willelmus zvw Philippus van Beke deed tbv zijn broer Johannes 

van Beke zvw voornoemde Philippus afstand van de helft in 1 morgen land, 

uit 2 morgen land van wijlen voornoemde Philippus, ter plaatse gnd die 

Slagen, te weten in de morgen die Andreas Mol verworven had van voornoemde 

Johannes van Beke. 

 

Willelmus predictus super medietate ad se spectante in uno iugero terre 

de duobus iugeribus terre dicti quondam Philippi sitis in loco dicto die 

Slagen scilicet in dicto iugero terre quod iuger terre Andreas Mol erga 

Johannem de Beke filium dicti quondam Philippi acquisiverat ut dicebat 

(dg: sup) ad opus dicti (dg: Will) Johannis de Beke [renunciavit] 

promittens ratam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 14 di 05-11-1387. 

Voornoemde Johannes van Beke droeg over aan zijn broer Willelmus de helft 

van 1 morgen land, van voornoemde 2 morgen. 

 

Dictus Johannes de Beke (dg: super reliquo iugere) #medietatem# unius 

iugeris terre dictorum #duorum# iugerum terre supportavit Willelmo fratri 

suo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 15 di 05-11-1387. 

Voornoemde Johannes van Beke deed tbv zijn broer Willelmus afstand van alle 

beloften, aan voornoemde Johannes gedaan door zijn voornoemde broer 

Willelmus. 

 

Dictus Johannes super omnibus promissionibus et obligationibus factis et 

promissis dicto Johanni a Willelmo suo fratre a quocumque tempore evoluto 

(dg: usq) ante diem presentem in litteris vel [extra litteras] ad opus 

dicti Willelmi renunciavit clamans inde quitum promittens super omnia 

dictum Willelmum occacione huiusmodi promissionum et obligationum nunquam 

impetere nec in judicio spirituali nec in judicio seculari nec alias 

quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 16 di 05-11-1387. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde broer Willelmus 57 

Brabantse dobbel, 56 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 
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Dictus Johannes promisit dicto Willelmo fratri suo LVII Brabant dobbel 

scilicet LVI Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem ad 

pas[ca proxime] futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 17 wo 06-11-1387. 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen5,6 gnd Keeldonk, in Erp, die aan hem gekomen 

waren na erfdeling, na overlijden van zijn ouders, belast met lasten. 

 

Emondus filius quondam domini Emondi Rover militis hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Bu[sco] solv[7endam hereditarie purificationis] et in Busco tradendam 

ex bonis dictis Keeldonc sitis in parochia de Erpe et ex attinentiis 

dictorum bonorum universis quocumque sitis que bona cum suis 

[8attinentiis primodicto Emondo de morte] quondam parentum suorum 

successione sunt advoluta et (dg: eis) sibi (dg: de) mediante hereditaria 

divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in 

partem prout in litteris quas [vidimus] promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Willelmus 

datum in die Leonardi. 

 

BP 1178 f 002r 18 wo 06-11-1387. 

Gerardus zvw Petrus Oers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Petri Oers prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 002r 19 wo 06-11-1387. 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Gertrudis ev Tielmannus 

Mathijs soen, tbv voornoemde Tielmannus, een n-erfpacht9 van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen10,11 

gnd Keeldonk, in Erp, die aan hem gekomen waren na erfdeling, na overlijden 

van zijn ouders, belast met lasten. 

 

Dictus venditor eodem modo vendidit Gertrudi uxori Tielmanni Mathijs soen 

ad opus eiusdem (dg: Mathie) Tielmanni hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis [mensure] de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex dictis bonis cum suis 

[attinentiis] promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002r 20 wo 06-11-1387. 

Gerardus zv Petrus Oers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
5 Zie ← BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, 3½ maand eerder had Emondus 

deze goederen verkocht. 
6 Zie ← BP 1177 f 372r 18 do 01-08-1387, ruim 3 maanden eerder had Emondus 

zvw hr Emondus Rover ridder hieruit aan Arnoldus Hoernken een erfpacht van 

2 mud rogge verkocht. 
7 Aanvulling op basis van BP 1178 f 002r 19. 
8 Aanvulling op basis van BP 1176 f 359r 02. 
9 Zie → BP 1180 p 560v 10 za 20-05-1396, verkoop van deze erfpacht. 
10 Zie ← BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, 3½ maand eerder had Emondus 

deze goederen verkocht. 
11 Zie ← BP 1177 f 372r 15 do 01-08-1387, ruim 3 maanden eerder had Emondus 

zvw hr Emondus Rover ridder hieruit aan Gertrudis ev Tielmannus gnd Mathijs 

soen, tbv voornoemde Tielmannus, een erfpacht van 5 mud rogge verkocht. 
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[12Gerardus] filius Petri Oers prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 A 06 f. 2v. 

 in festo Leonardi: woensdag 06-11-1387. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1387. 

 

BP 1178 f 002v 01 wo 06-11-1387. 

Johannes Bathenborch en Henricus gnd Scutken beloofden aan Elizabeth ev 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar 

30½ oude schild, of de waarde voor elke oude schild evenveel als de stad 

Den Bosch van zijn renten ontvangt en betaalt, te betalen, waarvan 10½ oude 

schild met Sint-Martinus en 20 oude schilden met Pasen. 

 

Johannes Bathenborch et Henricus dictus Scutken promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos (dg: ...) Elizabeth uxori Willelmi 

(dg: Ar) filii quondam Arnoldi Tielkini ad spacium !spacium (dg: quinque) 

#sex# annorum (dg: post festum Martini) #datum presentium# proxime 

futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: quinque) #sex# 

annorum XXX et dimidium aude scilde seu valorem pro quolibet auden !auden 

scilt tantum quantum oppidum de Busco de suis redditibus capiet et 

exsolvet et de qua pecunia X et dimidium aude scilde in festo Martini et 

viginti (dg: scil) aude scilde in festo pasce anno quolibet dictorum sex 

annorum er[unt?] solvendi et primo termino Martini proxime futuro. Testes 

Aa et Ghisbertus datum in festo Leonardi. 

 

BP 1178 f 002v 02 do 07-11-1387. 

Ghisbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinus droeg over aan Willelmus 

Luwe, wonend in Oisterwijk, een b-erfcijns van 3 oude groten, die 

voornoemde Willelmus aan hem met Sint-Thomas-Apostel betaalt, gaande uit 

een huis, hofstad en tuin van voornoemde Willelmus, in Oisterwijk, naast 

het kerkhof, tussen wijlen Johannes gnd Dreijer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke cijns was van wijlen Johannes Comans. 

 

A. 

Ghisbertus van den Hazenbossche filius quondam Maechelini hereditarium 

censum trium grossorum antiquorum quem Willelmus Luwe commorans in 

Oesterwijc sibi solvere tenetur hereditarie Thome #apostoli# ex domo 

domistadio et orto dicti Willelmi sitis in Oesterwijc iuxta 

cijmitherium ibidem inter hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis dicti 

Dreijer ex uno et inter communem plateam ex alio et qui census fuerat 

quondam Johannis Comans ut dicebat supportavit dicto Willelmo 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Ghisbertus et 

Hubertus datum in in crastino Leonardi. 

 

BP 1178 f 002v 03 do 07-11-1387. 

Voornoemde Ghisbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinus droeg over aan 

Godefridus Buckinc zvw Johannes Buckinc een b-erfcijns van 2 oude groten, 

die Johannes Buckinc aan hem met Sint-Thomas-Apostel betaalt, gaande uit 

een stuk land in Oisterwijk, tussen Petrus van den Wiel enerzijds en wijlen 

hr Johannes Rover ridder anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene 

weg. 

 

Dictus Ghisbertus hereditarium censum duorum grossorum antiquorum quem 

Johannes Buckinc sibi solvere tenetur hereditarie #Thome# apostoli ex 

pecia terre sita in Oesterwijc inter hereditatem Petri van den Wiel ex 

uno et inter hereditatem quondam domini Johannis Rover militis ex alio 

tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebat supportavit 

Godefrido Buckinc (dg: promittens) filio quondam Johannis Buckinc 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex p) deponere. Testes datum 

                         
12 Aanvulling op basis van BP 1178 f 002r 18. 
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supra. 

 

BP 1178 f 002v 04 do 07-11-1387. 

Henricus van den Berghe zvw Robbertus van Stiphout verkocht aan Gerardus 

den Steenbecker van Helmont 1/5 deel in een eusel, in Stiphout, tussen 

voornoemde Gerardus die Steenbecker enerzijds en Henricus van den Gasthuze 

anderzijds, belast met 2 oude groten met Lichtmis aan voornoemde verkoper 

te betalen. 

 

Henricus van den Berghe filius quondam Robberti de Stiphout quintam 

partem ad se spectantem in hereditate dicta eeusel sita in parochia de 

(dg: de) Stiphout inter hereditatem Gerardi die Steenbecker de Helmont ex 

uno et inter hereditatem Henrici van den Gasthuze ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Gerardo den Steenbecker promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto! duobus grossis antiquis dicto venditori 

inde solvendis purificationis et quem censum dictus emptor dicto (dg: -r) 

venditori inde dare et solvere promisit. Testes Aa et Hubertus datum 
?supra. 

 

BP 1178 f 002v 05 do 07-11-1387. 

Willelmus13 zv voornoemde Henricus van den Berghe verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius #Henrici# van den Berghe predicti prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 06 do 07-11-1387. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper voornoemde cijns van 2 

oude groten met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemd 1/5 deel. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori dictum 

censum II grossorum antiquorum (dg: ex) hereditarie purificationis ex 

dicta quinta parte. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 07 do 07-11-1387. 

Henricus Werner zvw Henricus Werner verkocht aan Hermannus Coenen een 

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

huis en erf van verkoper in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de 

Molenbrug, tussen erfgoed van Gerardus van Vessem mesmaker smid enerzijds 

en erfgoed van Theodericus gnd Sceerre anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Henricus Werner filius (dg: filius) quondam Henrici Werner hereditarie 

vendidit Hermanno Coenen hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum (dg: 

dictum) Molenbrugge inter hereditatem Gerardi (dg: Mo) de Vessem 

#cultellificis# fabri ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti 

Sceerre ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinque 

librarum dicte monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 08 do 07-11-1387. 

Theodericus zvw Johannes van Heze zvw Everardus van Heze droeg over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van Henricus van Heze, bvw voornoemde Everardus, en na 

overlijden van Gheza, evw voornoemde Henricus. 

 

                         
13 Zoon van verkoper. 
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Theodericus filius quondam Johannis de Heze filii quondam Everardi de 

Heze omnia et singula bona sibi de morte quondam Henrici (dg: Hez) de 

Heze fratris olim dicti quondam Everardi et de morte dicte quondam 

Ghe[z]e uxoris olim dicti quondam Henrici successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita supportavit Godefrido filio quondam 

Ande(!) de Berlikem promittens ratam servare. Testes (dg: datum supra) 

Ghisbertus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 09 do 07-11-1387. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze zvw Everardus van Heze droeg 

over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem de helft, die aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn grootvader Everardus van Heze, resp. die aan hem 

zal komen na overlijden van Aleijdis wv voornoemde Everardus, in een huis 

en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes van Uden wever enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth Rutten anderzijds. 

 

Dictus Theodericus medietatem sibi de morte quondam Everardi de Heze sui 

avi successione advoluta et post mortem Aleijdis relicte eiusdem quondam 

Everardi successione advolvenda in domo et area sita in Busco in vico 

tendente a vico Hijntamensi (dg: versus) versus Wijnmolenberch inter 

hereditatem Johannis de Uden textoris ex alio et inter [hereditatem] 

Elizabeth Rutten ex alio ut dicebat supportavit Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 10 do 07-11-1387. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze zvw Everardus van Heze droeg 

over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem een b-erfcijns van 30 

schelling oude pecunia, die Wautgherus Scermer aan voornoemde wijlen 

Everardus van Heze grootvader van voornoemde Theodericus betaalde, gaande 

uit een stuk land gnd die Wedehof, in Uden, tussen Henricus Gruijter van 

Uden enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke cijns aan hem gekomen was 

na overlijden van voornoemde Everardus. 

 

Dictus Theodericus hereditarium censum triginta solidorum antique 

(dg: -orum) pecunie quem Wautgherus (dg: Scerper) Scermer dicto quondam 

Everardo de Heze avo dicti Theoderici solvere consuevit hereditarie ex 

quadam pecia terre dicta die Wedehof cum suis edificiis sita in parochia 

de Uden inter hereditatem Henrici Gruijter de Uden ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat et quem censum sibi successione de 

morte dicti quondam Everardi advolutum esse dicebat supportavit Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 002v 11 do 07-11-1387. 

Gerongius zvw Henricus gnd Duppen, Willelmus gnd Geroncs soen en Johannes 

Robben soen ev Eefsa dvw Jordanus Geroncs soen verkochten aan Arnoldus 

Ghenen soen van Maelstrem alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Katherina ev Laurencius van den Broule. 

 

Gerongius filius quondam Henrici dicti Duppen et Willelmus dictus Geroncs 

soen et Johannes Robben soen maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris 

filie quondam Jordani Geroncs soen (dg: totam parti) omnes hereditates 

eis de morte quondam Katherine (dg: rel) uxoris olim Laurencii van den 

Broule successione (dg: si) advolutas quocumque locorum situatas ut 

dicebant vendiderunt Arnoldo Ghenen soen de Maelstrem promittentes ratam 

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

 

BP 1178 f 002v 12 do 07-11-1387. 

Henricus zvw Bernardus gnd Bernt Reijners soen droeg over aan Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken de helft van ¼ deel van een tiende in Lith, 
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welke tiende was van Aleijdis gnd Sanctus, en welk ¼ deel voornoemde 

Henricus verworven had van Nijcholaus van Meteren en zijn vrouw Aleijdis. 

 

Henricus filius quondam Bernardi dicti Bernt Reijners soen medietatem 

unius quarte partis cuiusdam decime (dg: quondam q deci) site in parochia 

de Lijt que decima fuerat olim Aleijdis dicte Sanctus et quam quartam 

partem dictus Henricus erga Nijcholaum de Meteren (dg: eq) et Aleijdem 

eius uxorem acquisiverat ut dicebat supportavit Henrico filio quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 13 do 07-11-1387. 

Voornoemde Henricus zvw Bernardus gnd Bernt Reijners soen droeg over aan 

Ludovicus gnd Lode van Kessel de helft van voornoemd ¼ deel van voornoemde 

tiende. Voornoemde Ludovicus zal voornoemde helft bezitten, zolang hij 

leeft, en na zijn overlijden gaat de helft naar erfg vw Zaloma ev 

voornoemde Ludovicus. 

 

Dictus Henricus medietatem dicte quartis dicte decime supportavit 

Ludovico dicto Lode de Kessel promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod dictus Ludovicus dictam 

medietatem dicte quarte partis ad eius vitam (dg: vi) possidebit post 

eiusdem Ludovici decessum (dg: post) #ad# heredes proximores quondam 

Zalome uxoris olim dicti Ludovici hereditarie devolvendam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 002v 14 do 07-11-1387. 

Arnoldus die Vere verpachtte aan Arnoldus gnd Bossche de goederen gnd te 

Leienberg, in Yecscot, zoals Rijcquinus die Swart de goederen als hoevenaar 

bezit, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 17-

05-1388), per jaar voor 26 oude schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Allerheiligen en de andere helft met Pasen. Arnoldus Bossche zal de 

gebouwen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. Arnoldus Bossche 

zal de goederen na afloop van voornoemde 6 jaar, achterlaten, op dezelfde 

manier bezaaid en onderhouden, als hij die goederen aanvaardt. Arnoldus 

Vere zal aan Arnoldus Bossche bij de aanvang beesten en varend goed 

overhandigen, ter waarde van 25 oude schilden, volgens schatting van de 

naburen. Arnoldus Bossche zal na afloop op de goederen beesten en varend 

goed achterlaten, ter waarde van 25 oude schilden, volgens schatting van de 

naburen, en die beesten en klein vee zullen eigendom zijn van Arnoldus 

Vere. Twee brieven. 

 

Arnoldus die Vere bona dicta te Leijenberch sita in Yecscot cum suis 

attinentiis prout (dg: Y Rijcoldus) #Rijcquinus# die Swart huiusmodi bona 

cum suis attinentiis possidere consuevit tamquam colonus dedit ad annuum 

pactum Arnoldo dicto Bossche ab eodem ad spacium sex annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidenda 

anno quolibet dictorum sex annorum pro viginti (dg: aude #quinque) sex 

aude# scilde seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum mediatim omnium sanctorum et mediatim pasche et primo termino 

omnium sanctorum proxime futuro additis condicionibus quod ipse Arnoldus 

#Bossche# edificia dictorum bonorum ad jus coloni dictis sex annis in 

bona disposicione de tecto et parietibus observabit item quod dictus 

Arnoldus #Bossche# dicta bona cum suis attinentiis in exitu dictorum sex 

annorum taliter relinquet seminata et in tam bona disposicione sicut (dg: 

h) ipse huiusmodi bona cum suis attinentiis inveniet + {hier BP 1178 f 

002v 15 invoegen} #in introitu# item quod dictus Arnoldus Bossche 

relinquet supra dicta bona bestias et bona pecoralia valentia XXV aude 

scilde iuxta (dg: v) taxationem vicinorum ibidem que (dg: bona erunt et) 

bestie et bona pecoralia erunt solum primodicti Arnoldi Vere promittens 

warandiam dictis sex annis durantibus et aliam obligationem deponere et 
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alter repromisit super omnia. Testes datum supra. (dg: et erit pro 

littera pro Arnoldo Vere). Et duplicetur. 

 

BP 1178 f 002v 15 do 07-11-1387. 

{invoegen in BP 1178 f 002v 14} 

+. 

Item quod dictus Arnoldus Vere tradet dicto Arnoldo Bossche in introitu 

dictorum sex annorum bestias et bona pecoralia valentia (dg: XX) XXV aude 

scilde iuxta taxationem vicinorum ibidem. 

 

BP 1178 f 002v 16 do 07-11-1387. 

Petrus zvw Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan zijn broer Johannes de 

helft van een tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Albertus gnd 

Abe van den Perre enerzijds en Elizabeth van Woensel anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen medietatem cuius orti 

siti in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem 

Alberti dicti Abe van den Perre ex uno et inter hereditatem Elizabeth de 

Woensel ex alio ut dicebat vendidit Johanni suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 002v 17 do 07-11-1387. 

Substabulitium. 

 

1178 mf1 A 07 f. 3. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1387. 

 sabbato post Leonardi: zaterdag 09-11-1387. 

 Quinta post Martini: donderdag 14-11-1387. 

 

BP 1178 f 003r 01 do 07-11-1387. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verkocht aan Henricus van Gheffen een 

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

....... ....... van verkoper, in Geffen, tussen Spijeringus Emonts soen 

enerzijds en wijlen Johannes van Nuwelant en Johannes van den Perre 

anderzijds. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit Henrico de Gheffen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex do.. .. ....... ....... venditoris sit.. in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Spijeringi Emonts soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: J) quondam Johannis #de# Nuwelant et (dg: liberorum 

quondam) Johannis van den Perre ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem. Testes Aa et 

Hubertus datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1178 f 003r 02 do 07-11-1387. 

Willelmus van Volkel droeg over aan Arnoldus Heijme 3 morgen 2 roeden land, 

voor de plaats gnd Merendonk, tussen wijlen Rugtherus szvw Henricus gnd 

Buekentop enerzijds en Henricus Gherkens en Henrici Raet anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan de plaats gnd Merendonk, en voor aan de 

gemene weg, aan hem verkocht door Matheus gnd Snoec en zijn zoon Arnoldus 

gnd Snoec. 

 

Willelmus de Volkel tria iugera et sexaginta duas virgatas (dg: si) terre 

sitas ante locum dictum Merendonc inter hereditatem quondam Rugtheri 

generi Henrici quondam dicti Buekentop ex uno et inter hereditatem 

Henrici Gherkens et Henrici Raet ex alio tendentes retro ad locum dictum 

Merendonc #et ante ad communem plateam# venditas sibi a Matheo dicto 

Snoec et Arnoldo dicto Snoec eius filio prout in litteris supportavit 

Arnoldo Heijme cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Hubertus datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 003r 03 do 07-11-1387. 

Godefridus zv Godefridus Sceijnel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Willelmus) Godefridus filius Godefridi Sceijnel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 04 za 09-11-1387. 

Adam Luwe en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 70 gulden met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388; 

21+31+31+29+29=141 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Adam (dg: de) Luwe et Johannes de Ghemert junior promiserunt Philippo 

Jozollo etc septuaginta florenos ad pasca proxime futurum persolvendos 

sub pena V. Testes Berwout et Hubertus datum sabbato post Leonardi. 

 

BP 1178 f 003r 05 za 09-11-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 06 za 09-11-1387. 

Adam Luwe verkocht aan Henricus Kuijst een beemd, in Aarle, bij de gemene 

weg gnd die Haseldonk enerzijds en een beemd behorend aan het klooster van 

Hoedonc anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed behorend bij de 

goederen van Vehusen van Rijxstel en met het andere eind aan kvw Johannes 

Arts soen van Helmont. 

 

Adam Luwe pratum situm in parochia de Arle prope plateam communem dictam 

die Haseldonc ex uno et inter (dg: hereditatem) pratum spectans ad 

conventum de Hoedonc ex !uno tendens cum uno fine ad hereditatem 

spectantem ad bona de Vehusen #de Rijxstel# et cum reliquo fine ad 

hereditatem liberorum quondam Johannis Arts soen de Helmont (dg: ..) ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Kuijst promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Willelmus et Theodericus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 07 za 09-11-1387. 

Godefridus van Dommelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan Arnoldus van Andel of aan hem. 

 

Godefridus [de] Dommelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Traditur litera Arnoldo de Andel vel (verbeterd uit: sel) sibi. 

 

BP 1178 f 003r 08 do 14-11-1387. 

Wijtmannus zvw Gerardus gnd Wijten verkocht aan Henricus van Boerden zvw 

Goeswinus van Boerden een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

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

van wijlen Erardus gnd Vos, nu van verkoper, in Enschot, tussen de gemeint 

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

gnd Bont en met het andere eind aan Nesa Buckincs, belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Solvit II grossos. 

#Erardi Vos# 

Wijtmannus filius quondam Gerardi dicti (dg: Wijtlen) Wijten hereditarie 

vendidit Henrico de Boerden filio quondam Goeswini de Boerden 

hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de (dg: B) 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et supra (dg: 
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hereditates) #mansum# infrascriptum tradendam ex quodam manso #quondam 

Erardi dicti Vos nunc# dicti venditoris sito in parochia de Eijnscit 

inter (dg: hereditatem) communitatem (dg: communi) ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Walteri 

dicti Bont et cum (dg: cum) reliquo fine ad hereditatem Nese Buckincs 

(dg: ex alio) ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Hubertus datum 

quinta post Martini. 

 

BP 1178 f 003r 09 do 14-11-1387. 

Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen gaf uit aan Denkinus snijder zv 

Gerardus gnd Teijen een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast de valpoort, tussen erfgoed van Johannes zv Truda, 

Arnoldus Heijme en Nijcholaus Scilder enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

Rijcarts soen van den Beirgulen anderzijds, 55 voet lang af te meten vanaf 

de gemene weg achterwaarts; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

50 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. De hofstad zal worden verbeterd 

voor een waarde van 10 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alarts soen domistadium situm in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis iuxta portam dictam valport inter 

hereditatem Johannis filii Trude et Arnoldi Heijme et Nijcholai Scilder 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Rijcarts soen van den Beirgulen ex 

alio (dg: ut dicebat dedit ad hereditarium) et quod domistadium continet 

LV pedatas in longitudine (dg: tende) mensurando a communi platea 

retrorsum ut dicebat (dg: he) dedit ad hereditarium censum Denkino 

sartori filio (dg: quondam) Gerardi dicti Teijen ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu quinquaginta solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim) Johannis ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

super omnia quod ipse dictum domistadium meliorabit ad valorem X librarum 

(dg: ex) dicte monete. 

 

BP 1178 f 003r 10 do 14-11-1387. 

Elizabeth dvw Ghiso gnd Tiekewever van Tricht en haar natuurlijke zoon 

Johannes die Bever gaven uit aan Henricus Clueckinc een hofstad14, huis en 

tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Elizabeth Vrancken 

dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) 1 oude groot 3 penning oude cijns, (2) 1 penning gemeen paijment, (3) 2 

schelling gemeen paijment aan de kerk van Berlicum, (4) 4 schelling gemeen 

paijment aan de priester van Berlicum, (5) 1 zwarte tournose aan de koster 

van Berlicum, en thans voor (6) een n-erfpacht15 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1388). 

 

Elizabeth filia quondam Ghisonis dicti Tiekewever de Tricht (dg: de 

Scijnle) cum tutore et Johannes die Bever eius filius naturalis 

#domistadium# domum et ortum sitos in parochia de Berlikem ad locum 

dictum Middelrode inter hereditatem Elizabeth Vrancken dochter ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Henrico Clueckinc ab eodem hereditarie possidendos pro uno 

grosso antiquo et III denariis antiqui census et uno denario communis 

pagamenti (dg: exinde sovlendis d) et pro (dg: .......) II solidis 

communis pagamenti ecclesie de Berlikem et pro IIII solidis communis 

pagamenti presbitro de Berlikem et pro uno Turonensi nigro denario 

custodi de Berlikem exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio) 

                         
14 Zie → BP 1179 p 670v 06 do 17-04-1393, overdracht van deze goederen. 
15 Zie → BP 1178 f 258v 02 do 29-07-1389, overdracht van de erfpacht. 
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eis ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 11 do 14-11-1387. 

Walterus van Hijntham gaf uit aan Petrus gnd Rovers soen van den Eijnde een 

hofstad, buiten Den Bosch, buiten de stadsmuur, naast de Baseldonkse Poort, 

tussen Egidius Voghel de jongere enerzijds en Yda van den Hoevel 

anderzijds, zowel voor als achter 20 hamervoet breed; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de hertog, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (za 25-12-1389). Op de hofstad zal een huis worden gebouwd. 

 

Solvit Pe. 

Walterus de Hijntham domistadium situm prope Buscumducis (dg: iux) extra 

murum oppidi de Busco iuxta portam dictam (dg: P) Baseldoncsche Port 

inter hereditatem (dg: dicti Walteri) #Egidii Voghel junioris# ex uno et 

inter hereditatem Yde van den Hoevel ex alio et quod domistadium continet 

ante (dg: iuxta ag...) et retro viginti pedatas dictas hamervoet in 

latitudine ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro dicto Rovers 

soen van den Eijnde ab eodem hereditarie possidendum pro uno grosso 

antiquo domino nostro duci exinde solvendo dando etc et pro hereditario 

censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis #Domini# proxime futuro ultra annum 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia supra dictum domistadium situare unam 

domum (dg: m). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 12 do 14-11-1387. 

Voornoemde Walterus van Hijntam gaf uit aan Egidius gnd Voghel de jongere 

een hofstad16 bij Den Bosch, buiten de stadsmuur, naast de Baseldonkse 

Poort, tussen Petrus Rovers soen van den Eijnde enerzijds en voornoemde 

Walterus anderzijds, zowel voor als achter 20 voet breed; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de hertog, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (za 25-12-1389). Op de hofstad wordt een huis gebouwd. 

 

... .... 

Dictus Walterus de Hijntam unum domistadium situm prope Buscum extra 

murum opidi de Busco iuxta portam dictam Baseldoncsche Port inter 

hereditatem Petri Rovers soen van den Eijnde ex uno et inter hereditatem 

dicti Walteri ex alio et quod domistadium continet ante et retro XX 

pedatas in latitudine ut dicebat dedit ad hereditarium censum Egidio 

dicto Voghel #juniori# ab eodem hereditarie possidendum pro uno grosso 

antiquo domino nostro duci exinde solvendo dando etc (dg: dando) atque 

pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi (dg: ab) ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex premisso promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia supra 

dictum domistadium edificare et construere ac situare unam domum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 13 do 14-11-1387. 

Henricus gnd Wolf, Ghibo Herinc ev Engela, en Gerardus Hageman van Achel ev 

Elizabeth, dv voornoemde Henricus, verkochten aan Luijtgardis dv Laurencius 

van Essche een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Wellinus van 

Yssche beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit erfgoederen in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

                         
16 Zie → BP 1178 f 066r 13 do 24-12-1388, verkoop van de hofstad. 
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Haanwijk, en uit andere goederen van voornoemde Wellinus. 

 

Henricus dictus Wolf #et Ghibo Herinc maritus et tutor legitimus (dg: 

Engele) Engele sue uxoris et Gerardus Hageman de Achel maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti Henrici# hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Wellinus de Yssche 

promisit super se et bona sua omnia se (dg: h) daturum et soluturum 

di[cto Henrico] (dg: p) hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex hereditatibus quibusdam sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum dictum Haenwijc atque ex ceteris bonis antedicti Wellini singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Luijtgardi filie Laurencii de Essche 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ....... ....... ....... 

et obligationem et impeticionem exparte eorum et quorumcumque heredum 

dicti Henrici Wolf deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 14 do 14-11-1387. 

Henricus Foepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Foepken prebuit et reportavit. Testes et reportavit (dg: da). 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003r 15 do 14-11-1387. 

Godefridus van den Passe en Jacobus zv Johannes van Eersel beloofden aan 

Ludekinus Jans soen van Zon 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Godefridus van den Passe et Jacobus filius Johannis de Eersel promiserunt 

Ludekino Jans soen de Zon (dg: XV gulden XXV) #XXX# licht scilde scilicet 

X[II] Hollant placken pro quolibet scilt computato ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 A 08 f. 3v. 

 in festo Martini: maandag 11-11-1387. 

 

BP 1178 f 003v 01 ma 11-11-1387. 

Broeder Henricus Berwout prior etc, Martinus, Johannes en Aleijdis, kvw 

Johannes Berwout, Willelmus van Laerven de jongere ev Hilla dvw Tielmannus 

zv Arnoldus Putman, Johannes zvw Gerardus zvw voornoemde Johannes Berwout 

en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus beloofden aan 

Aleijdis wv Adam van Ghestel een lijfrente17 van 16 pond geld, gaande uit 

alle goederen die waren van wijlen Mechtildis wv voornoemde Johannes 

Berwout, waar ook onder Maren en Kessel gelegen. 

 

Frater Henricus Berwout prior etc Martinus Johannes fratres et Aleijdis 

#eius soror# liberi quondam Johannis Berwout cum tutore Willelmus de 

Laerven junior maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris #filie quondam 

Tielmanni filii Arnoldi Putman# Johannes filius quondam Gerardi filii 

quondam dicti Johannis Berwout et Ghibo de Best maritus et tutor 

le[gitimus] Mechtildis sue uxoris filie eiusdem quondam Gerardi  

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Aleijdi relicte quondam Ade de Ghestel vitalem pensionem XVI librarum 

monete purificationis #anno [quolibet] ad vitam# et primo termino 

purificationis proxime ex omnibus et singulis hereditatibus que fuerant 

quondam Mechtilids relicte dicti quondam Johannis Berwout quocumque 

locorum (dg: infra) infra parochias de [M]aren [et] de Kessel situatis ut 

dicebant et sufficientem facere et cum mortua fuerit [etc]. Testes 

                         
17 Zie → BP 1178 f 325r 02 di 09-11-1389, vermelding van waarschijnlijk deze 

lijfrente. 
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Willelmus et Berwout datum in festo Martini. 

 

BP 1178 f 003v 02 ma 11-11-1387. 

Alle voornoemden beloofden dat elk 1/6 deel18 van die lijfrente betaalt. 

 

Dicti omnes promiserunt indivisi super omnia habita et habenda mutuo quod 

quilibet eorum unam sextam partem dicte pensionis (dg: ..) exsolvet #sic# 

quod aliis dampna exinde non eveniant etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003v 03 ma 11-11-1387. 

Alle voornoemden, broeder Henricus Berwout prior etc, Martinus, Johannes en 

Aleijdis, kvw Johannes Berwout, Willelmus van Laerven de jongere ev Hilla 

dvw Tielmannus zv Arnoldus Putman, Johannes zvw Gerardus zvw voornoemde 

Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus, 

maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Johannes zvw Johannes Berwout kreeg de helft die was van 

voornoemde wijlen Mechtildis wv Johannes Berwout van een hoeve in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, naast de feodale goederen van wijlen 

Jacobus zvw Gerardus Coptiten, op welke hoeve Theodericus Venman 

tegenwoordig als hoevenaar woont, belast met de helft van de grondcijns, en 

met een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Dicti omnes cum tutore palam recognoverunt divisionem hereditariam 

paccionem mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione medietas (dg: cuiusdam mansi) que fuerat (dg: d) 

quondam Mechtildis relicte quondam Johannis Berwout cuiusdam mansi siti 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout contigue iuxta bona 

feodalia quondam Jacobi filii quondam Gerardi Coptiten et in quo manso 

Theodericus Venman ad presens tamquam colonus moratur (dg: et cu) cum 

attinentiis dicte medietatis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum sitis #(dg: cum bestiis et bonis bo pecoralibus# primodicto 

Johanni cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes (dg: ratam 

servare) cum tutore ratam servare et dampna equaliter !equaliter 

portabunt et promiserunt divisi super omnia habita et habenda (dg: d) 

obligationem #et impeticionem# ex parte eorum deponere et ex qua 

medietate census domini fundi et hereditaria paccio duorum modiorum 

siliginis sunt solvendi #[quam] dictus Johannes solvere tenebitur#. 

Testes Berwout et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 003v 04 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Martinus en Aleijdis, kvw Johannes Berwout, kregen (1) een hoeve 

gnd Pusenhout van voornoemde wijlen Johannes Berwout, in Vught Sint-Petrus, 

waaruit een b-erfpacht gaat van 2 mud rogge, 5 groten gemeen paijment aan 

het klooster Porta Celi, en de cijns uit de beemd gnd Spikers Beemd, (2) 1 

morgen land van voornoemde wijlen Johannes Berwout, ter plaatse gnd die 

Legedonk, (3) een b-erfcijns19 van 20 schelling leuvens, gaande uit een 

huis, erf en grond, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de brug in het 

midden van de Vughterstraat, naast de verste poort van de Vughterstraat, 

(4) een b-erfcijns van 37 schelling geld, gaande uit een erfgoed van 

Henricus Scellens voller, in Den Bosch, aan de straat gnd die Oude Dieze, 

(5) een b-erfcijns20 van 15 schelling 6 penning geld, gaande uit een erfgoed 

van Johannes gnd Gherijs, in Den Bosch, in de Kolperstraat, naast 

Theodericus Vullincs, (6) een erfcijns van 20 schelling geld, die Jacobus 

Coptiten zvw Gerardus Coptiten verworven had van Henricus Maelman zvw 

                         
18 Zie → BP 1179 p 007r 04 za 15-10-1390, vermelding van het 1/6 deel van 

Martinus Berwout van deze lijfrente. 
19 Zie → BP 1178 f 008r 07 za 28-12-1387 (1), deling mbt onder meer deze 

cijns. 
20 Zie → BP 1178 f 008r 08 za 28-12-1387 (1), erfdeling mbt onder meer een 

cijns uit dit erfgoed, echter 15 schelling 6 penning groot. 
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Erenbertus Maelman, (7) een b-erfcijns21 van 30 schelling geld, gaande uit 

een erfgoed van Henricus Zelen soen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk. 

 

Et mediante qua divisione quidam mansus dictus Pusenhout (dg: situs) 

dicti quondam Johannis Berwout situs in parochia de Vucht sancti Petri 

cum suis attinentiis universis item unum juger terre [dicti] quondam 

Johannis Berwout situm in loco dicto die Legedonc item hereditarius 

census XXti solidorum Lovaniensium solvendus de domo et area et fundo suo 

sita et sito in Buscoducis in vico Vuchtensi ultra pontem qui est in 

medio vie iuxta portam extremam vie eiusdem item hereditarius census 

XXXVII solidorum monete solvendus hereditarie ex hereditate Henrici (dg: 

Fuc) Scellens fullonis sita in Busco ad vicum dictum die Aude Dijese item 

hereditarius census XV solidorum et sex denariorum monete solvendus 

hereditarie ex hereditate Johannis dicti Gherijs sita in Busco in vico 

Colperstraet iuxta hereditatem (dg: G) Theoderici Vullincs item 

hereditarius census XX solidorum monete quem Jacobus Coptiten filius 

quondam Gerardi Coptiten erga Henricum Maelman filium quondam Erenberti 

Maelman acquisiverat (dg: prout) item hereditarius census XXX solidorum 

monete solvendus hereditarie ex hereditate Henrici Zelen soen sita in 

Busco ad aggerem Vuchtensem et ex quo manso hereditaria paccio duorum 

modiorum siliginis et quinque grossi communis pagamenti conventui de 

Porta Celi sunt solvendi et census ex prato dicto Spikers Beemt solvendus 

eciam est solvendus dictis Martino et Aleijdi cesserunt in partem super 

quibus et jure promittentes cum tutore ratam servare (dg: et ob) et 

dampna equaliter portabunt et promiserunt (dg: in)-divisi #divisi# super 

habita et habenda obligationem #et impeticionem# ex parte eorum deponere 

(dg: testes datum supra) et ipsi dictos paccionem et censum solvere 

tenebuntur (dg: dicti alii promiserunt dictis et mediante qua divisione). 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003v 05 ma 11-11-1387. 

(dg: voornoemde Martinus beloofde aan de twee voornoemden 29 oude schilden 

of de waarde na maning te betalen, met Sint-Servacius aanstaande (wo 13-05-

1388) te betalen). 

 

(dg: Dictus Martinus promisit dictis duobus XXIX aude scilde seu valorem 

ad monitionem persolvendos festum Servacii proxime futurum persolvendos). 

 

BP 1178 f 003v 06 ma 11-11-1387. 

Voornoemde broeder Henricus Berwout prior etc zvw Johannes Berwout kreeg 

(1) een hoeve in Helvoirt, op de heide aldaar, tussen Giersbergen en 

Cromvoirt, zoals de hoevenaar die thans bezit, belast met 19½ oude groten 

aan de hertog, (2) de helft van een beemd gnd die Langdonk, 5 bunder groot, 

in Helvoirt, achter de plaats gnd Leendonk, (3) de helft van een weg 

aldaar, vanaf voornoemde beemd tot aan de gemeint, welke weg vanaf 

voornoemde gemeint tot aan de voorste tuin van voornoemde wijlen Johannes 

Berwout 2 roeden breed is, en verder vanaf die tuin tot aan voornoemde 

beemd, zo breed als ze nu is; de wilgen langs die weg, aan de oostkant, 

horen bij voornoemde hoeve, (4) ongeveer 3 bunder beemd van voornoemde 

wijlen Johannes Berwout, ter plaatse gnd Nortbroek. Broeder Henricus zal op 

het eind van de weg, naast voornoemde gemeint, voor zijn rekening een hek 

onderhouden. Voornoemde broeder Henricus zal op voornoemde weg niet weiden. 

De andere helft van de weg en geheel het recht van weiden behoren tot de 

goederen in Leendonk. 

 

Et mediante #etc# quidam mansus situs in parochia de Helvoert supra 

mericam ibidem inter Ghiersberch et Crumvoert cum suis attinentiis 

singulis et universis quocumque sitis prout colonus eiusdem mansi ad 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 003v 04 ma 11-11-1387 (7), erfdeling mbt onder meer deze 

cijns. 
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presens possidet item medietas cuiusdam prati dicti die Langdonc quinque 

bonaria vel circiter continentis siti in parochia de Helvoert retro locum 

dictum Leendonc atque medietas vie site ibidem tendentis (dg: in) a dicto 

prato #usque# ad communitatem (verbeterd uit: communem; dg: mericam 

mericam) et que via continet a dicta communitate (dg: merice) #usque# ad 

anteriorem ortum dicti quondam Johannis Berwout duas virgatas #in 

latitudine# et ab huiusmodi orto #ulterius# usque ad dictum pratum prout 

#eam latitudinem quam habet ad presens et# sicut eadem via (dg: e) ibidem 

est sita tali condicione quod #et cum# salicibus (verbeterd uit: salices) 

consistentibus #(dg: et que .......) crescentibus# supra latus dicte vie 

versus oriens #que# spectabant ad (dg: dictam medietatem dicti prati) 

dictum mansum item tria bonaria prati #vel circiter dicti quondam 

Johannis Berwout# sita in loco dicto Nortbroec #et ex quo (dg: medetate 

dicti) manso XIX et dimidius grossi antiqui domino duci sunt solvendi# ut 

dicebant dicto (dg: cesserunt in partem) fratro Henrico cesserunt in 

partem promittentes supra per totum tali quod dictus frater Henricus (dg: 

cont) in fine dicte vie contigue iuxta dictam communitatem unum repagulum 

semper in bona disposicione sub suis laboribus et expensis tenebit sic 

quod dictis Willelmo (dg: dicto dampn dampna exinde non evenia) #Johanni 

et Ghiboni dampna exinde non eveniant ut promisit# tali condicione quod 

dictus frater Henricus dictam viam non (dg: deponet desp) depascet 
?scilicet ?tamen dicta via utetur pergendo et eundo et redeundo #(dg: in 

eadem)# cum suis bestiis et curribus in eadem via et reliqua medietas 

dicte vie et (dg: fructus eiusdem vie spectabat) depascio #integre# 

eiusdem vie spectabit ad bona sita in Leendonc et #ut# sic dicta via 

permanebit eorum semper communis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003v 07 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Willelmus van Laerven de jongere (1/2), en Johannes zvw Gerardus 

zvw Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw voornoemde 

Johannes (samen 1/2) kregen een hoeve van voornoemde wijlen Johannes 

Berwout, ter plaatse gnd Leendonk, waarin Walterus Bulle als hoevenaar 

woont, uitgezonderd de helft van voornoemde beemd gnd die Langdonk, en 

uitgezonderd de helft van voornoemde weg met voornoemde wilgen, uit welke 

hoeve 30 oude groot betaald worden aan de hertog. 

 

Et mediante qua divisione mansus dicti quondam Johannis Berwout situs in 

loco dicto #dicti quondam Johannis# Leendonc in quo Walterus Bulle 

tamquam colonus moratur cum suis cum suis attinentiis universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout dictus colonus dictum mansum cum 

suis attinentiis ad presens (dg: res) possidet excepta medietate dicti 

prati die Langdonc vocati et excepta medietate dicte vie cum (dg: s) 

dictis salicibus et ex quo manso XXX grossi antiqui domino duci sunt 

solvendi dictis (dg: s) Willelmo et Johanni #(dg: Aleijdi) Ghiboni# 

cesserunt in partem (dg: promittentes cum tutore ut supra) scilicet dicto 

Willelmo pro una medietate et dictis Johanni et Ghiboni pro reliqua 

medietate promittentes cum tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 003v 08 ma 11-11-1387. 

En de anderen erkenden. 

 
?Et ?alteri recognoverunt recognoverunt. 

 

BP 1178 f 003v 09 ma 11-11-1387. 

Tussen voornoemde broeder Henricus prior van Porta Celi enerzijds en 

voornoemde Willelmus van Laerven de jongere, Johannes zvw Gerardus zvw 

Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus 

werd nog het volgende afgesproken, mbt voornoemde weg, die loopt vanaf 

voornoemde beemd, gnd die Langdonk, tot aan de gemeint. 

Een helft van de weg behoort aan broeder Henricus, met de wilgen op de 

oostelijke kant, zoals die aan hem ten deel viel, en de andere helft van de 
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weg behoort aan voornoemde Willelmus, Johannes en Ghibo, zodanig dat 

voornoemde weg hun gemeenschappelijk eigendom zal zijn. Broeder Henricus 

zal op die weg niet weiden, maar die weg slechts gebruiken als weg voor 

zijn karren en beesten. Het recht van weiden van geheel de weg behoort aan 

voornoemde Willelmus, Johannes en Ghibo, die de weg ook mogen gebruiken met 

hun karren en beesten. 

 

Conventum est eciam inter predictum f H ex una et inter dictos W J et G 

ex altera parte de supradicta via tendente a dicto prato die Langdonc 

vocato usque ad commumitatem ut dictum est quod de eadem via una medietas 

spectabit ad dictum fratrem Henricum cum salicibus consistentibus et 

crescentibus supra latus eiusdem vie [ad o]riens prout sibi huiusmodi 

medietas dicte vie et dicte salicis cessit in partem ut premittetur et 

quod reliqua medietas dicte vie spectabit ad dictos [Willelmum] Johannem 

et G sic quod dicta via permanebit perpetue communis dictis fratri 

Henrico W Jo et G scilicet dictus frater Henricus prior dictam viam non 

depascet [nec] depascere valebit scilicet idem frater Henricus (dg: dicta 

via) tamen utetur eadem via ad eundum et redeundum et ambubulandum! ac 

pergendum cum suis curribus et bestiis eadem via totiens quotiens 

indigebit et sibi visum fuerit expedire scilicet depascio eiusdem vie 

integre spectabit ad dictos W J et Ghi et dicti W Joh et Ghi[bo] poterint 

ire redire ambulare et pergere cum suis [bestiis] et [curribus] per 

dictam quotiens eis placuerit et visum fuerit [expedire] ut dictus frater 

Henricus ex una et d[icti W Joh et Ghibo ex altera recognoverunt]. 

 

1178 mf1 A 09 f. 4. 

 in festo Martini: maandag 11-11-1387. 

 Quinta post Martini: donderdag 14-11-1387. 

 in crastino Elizabeth: woensdag 20-11-1387. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1387. 

 

BP 1178 f 004r 01 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Martinus zvw Johannes Berwout kreeg het voorhuis, erf en tuin 

van voornoemde wijlen Johannes Berwout, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

naast erfgoed van Ghisbertus Maechelini enerzijds en een weg aldaar 

anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat tot aan een paal, en vanaf die 

paal, minus een stukje erfgoed dat 5½ voet en 2 vingers omvat naast die 

paal afgescheiden van voornoemd erf, tot aan twee gaten in de muur aldaar 

aangebracht, naast het water af te meten, welk huis en erf reikt vanaf 

voornoemde weg tot aan het gemene water, uitgezonderd voornoemd stukje, 

overeenkomstig het testament van wijlen Jacobus zvw Gerardus Coptiten en 

met de helft van voornoemde 5½ voet 2 vingers, reikend vanaf voornoemde 

paal tot aan het water en voornoemde twee openingen. 

 

sicut divisio et mediante qua divisione 

Dicti omnes cum tutore anterior domus et area #ortus# dicti quondam 

Johannis Berwout sita in Busco in vico Orthensi contigue iuxta 

hereditatem Ghisberti Maechelini ex [uno] et inter quandam viam ibidem ex 

alio tendens a dicto vico ad quendam palum ibidem et ab eodem palo minus 

(dg: .. #he) particula hereditatis (dg: in latitudine)# quinque et 

dimidiam pedatas #et II digitos iuxta dictum palum continente sumpta de 

dicta anteriori (dg: do) area# (dg: de area ....... ....... iuxta dictam 

viam ad et) a[?pu]d dictam viam mensurando #cum dicta area# usque ad duo 

(dg: -r ....amina) foramina perforata in muro sito ibidem iuxta aquam 

mensu[rando] (dg: et cum tendens) #et que domus et area anterior tendit# 

a dicto vico usque ad communem aquam #minus tamen dicta particula per 

ampli..tione vie ibidem ?manebit et sumpta est# simul cum jure in dicta 

via in (dg: per) omnibus et per omnia iuxta (dg: tes) editionem 

testamenti quondam Jacobi filii quondam Gerardi Coptiten et cum medietate 

(dg: prati) dictarum quinque et dimidie pedatarum et II digitorum 

sumptorum de primodicta area tendentium a dicto palo usque (dg: .) ad 
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dictam aquam et ad dicta duo foramina #linealiter# dicto (dg: Henr 

cesser) Martino ces[serunt in partem] ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 004r 02 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Willelmus van Laerven de jongere (voor ½), en Johannes zvw 

Gerardus zvw Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis dvw 

voornoemde Gerardus (samen voor ½) kregen het achterhuis en erf, aldaar 

over het water gelegen, met muren, tuin en toebehoren, zoals deze aldaar 

achter het water gelegen zijn en toebehoorden aan Mechtildis wv Johannes 

Berwout, met de stenen brug voor dit huis, op en over het water, en met de 

poort of deur naast voornoemde brug aan de kant richting de Orthenstraat, 

met het recht die poort of deur in de stenen muren aldaar te mogen hangen, 

zoals die daar nu hangt, met het recht de weg te mogen gebruiken die loopt 

van de Orthenstraat achterwaarts tot aan voornoemde brug, overeenkomstig 

het testament van wijlen voornoemde Jacobus zv Gerardus Coptiten, en met de 

helft van voornoemde 5½ voet 2 vingers die afgescheiden zijn van voornoemd 

voorhuis en erf, strekkend vanaf voornoemde paal achterwaarts tot aan 

voornoemde twee openingen. 

 

Et mediante qua divisione posterior domus (dg: dom) et area sita ibidem 

ultra (dg: a) aquam (dg: prout ibidem sita et Mechtilde) #et cum suis 

(dg: att) muris et orto et attinentiis universis# prout ibidem retro 

aquam siti sunt et ad Mechtildem relictam quondam Johannis Berwout 

spectare consueverunt cum ponte lapideo sito ante dictam domum #supra 

aquam seu per et# trans aquam ibidem et cum porta seu (dg: vi) janua 

consistente iuxta (dg: ..) dictum pontem in latere versus vicum Ortensem 

et cum jure pendendi huiusmodi portam et januam in muris lapideis 

#ibidem# prout dependet pro presen[ti] ....... simul cum (dg: ..) jure 

utendi dicta via tendente a dicto vico #Ortensi# retrorsum usque ad 

dictum pontem (dg: juxta) in omnibus et per omnia iuxta editionem 

testamenti dicti quondam Jacobi filii (dg: Jo) #Gerardi# Coptiten et cum 

(dg: pleno jure utendi] medietate dictarum quinque et dimidie pedatarum 

et II digitorum (dg: ..) sumptorum de dicta anteriori domo area et orto 

tendentium a dicto palo retrorsum usque ad dicta #duo# foramina dicto 

Willelmo et Johanni et Ghiboni #scilicet dicto Willelmo pro una medietate 

et dictis Johanni et Ghiboni pro altera medietate# cesserunt in partem ut 

dicti recognoverunt. 

 

BP 1178 f 004r 03 ma 11-11-1387. 

Voornoemde broeder Henricus prior van Porta Celi zvw Johannes Berwout kreeg 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde gaande uit voornoemd 

voorhuis en erf, die ten deel gevallen waren aan voornoemde Martinus. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census duorum aude scilde seu 

valorem solvendus (dg: dicto fratri Henrico priori) de et ex dicta 

anteriori domo et area in partem #dicti Martini# cessa cessa dicto fratri 

Henrico cessit in partem. 

 

BP 1178 f 004r 04 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Aleijdis dvw Johannes Berwout, kreeg een n-erfcijns van 4 oude 

schilden of de waarde, gaande uit voornoemd voorhuis en erf, die ten deel 

gevallen waren aan voornoemde Martinus. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quatuor aude scilde seu 

valorem (dg: d) solvendus (dg: dicte Aleijdis filie quondam Johannis 

Berwout) ex dicta #anteriori# et area #dicto Martino# in partem cessa ... 

eidem Aleijdi cessit in partem et promiserunt divisi super habita et 

habenda !obligationem et obligationem in ....... ex parte sui deponere 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes. 
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BP 1178 f 004r 05 ma 11-11-1387. 

Uit welk voorhuis én achterhuis een b-erfcijns betaald wordt van 7 pond 

oude pecunia. Hiervan zullen Willelmus, Johannes en Ghibo 3 pond oude 

pecunia betalen, uit voornoemd achterhuis, erf en tuin. Martinus zal 4 pond 

oude pecunia betalen, uit voornoemd voorhuis en erf. 

 

Promiserunt (dg: indivisi et dampna equaliter portabunt) #divisi# et ex 

quibus domibus et areis tam anteriori quam posteriori hereditarius census 

septem librarum antique pecunie est solvendus [et de quo] censu septem 

librarum antique pecunie dicti (dg: us) Willelmus Johannes et Ghibo tres 

libras antique pecunie ex dicta domo et area et orto posteriori annuatim 

solvere (dg: s) tenebantur sic quod (dg: alteri) #dicto Martino# dampna 

exinde non eveniant et [de dicto] censu septem librarum antique pecunie 

quatuor libre antique pecunie ex (dg: dictis) dicta domo et area 

anteriori annuatim solvere tenebantur sic quod dicto Willelmo Johanni et 

Ghiboni dampna exinde non exinde eveniant. 

 

BP 1178 f 004r 06 ma 11-11-1387. 

Voornoemde 5½ voet 2 vingers zullen gemeenschappelijk eigendom zijn van 

voornoemde {niets ingevuld}. Voornoemde Martinus mag hierop zijn gebouwen 

laten afwateren over een breedte van ½ voet. 

 

Tali condicione quod dicte quinque et dimidia pedata et II digite! 

permanebunt perpetue communes dictorum #et indivisa# scilicet dictus 

Martinus supra (dg: dictam) eadem poterit cum suis edificiis semper (dg: 

edificare) ad latitudinem unius dimidie pedate stillare. 

 

BP 1178 f 004r 07 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde broeder Henricus voornoemde 

cijns van 2 oude schilden of de waarde met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf, aan hem ten deel gevallen. 

 

Dictus Martinus promisit se daturum dicto fratri Henrico dictum censum II 

aude scilde seu valorem hereditarie nativitatis Johannis ex dicta domo et 

area sibi in partem cessa ut prefertur. 

 

BP 1178 f 004r 08 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde Aleijdis voornoemde cijns van 4 

oude schilden of de waarde met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een 

jaar (vr 25-12-1388), gaande uit voornoemd huis en erf, aan hem ten deel 

gevallen. 

 

Dictus Martinus promisit se daturum dicte Aleijdi dictum censum quatuor 

aude scilde seu valorem hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime [futuro] ultra annum ex dicta domo et area 

sibi in partem cessa ut prefertur. 

 

BP 1178 f 004r 09 ma 11-11-1387. 

Voornoemd voorhuis en erf met gebouwen zullen hun afwatering, zowel voor 

als achter, behouden, zoals ze die nu hebben. 

 

Hoc eciam addito quod dicta anterior domus et area cum edificiis (dg: ..) 

suis obtinebunt (dg: edificia) stillicidia prout stillant pro presenti 

(dg: ult) ubique tam ante quam retro. Testes datum (dg: supra) Berwout et 

Hubertus datum in festo Martini. 

 

BP 1178 f 004r 10 ma 11-11-1387. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde Willelmus 3 pond groten geld 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 
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Dictus Martinus promisit super omnia dicto Willelmo tres libras grossorum 

monete (dg: ad a nativitatis Domini proxime futuro) ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004r 11 do 14-11-1387. 

Aelbertus zvw Baudewinus Aelbrechts soen smid droeg over aan zijn zuster 

Elizabeth dvw voornoemde Baudewinus de helft, die aan hem gekomen was na 

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

overlijden van zijn moeder Katherina, in alle erfgoederen van voornoemde 

wijlen Baudewinus, gelegen onder Berlicum. 

 

Aelbertus filius quondam (dg: a) Baudewini Aelbrechts soen fabri 

medietatem (dg: ad se spectantem in domo) sibi de morte dicti quondam 

Baudewini successione advolutam et post mortem (dg: d) Katherine sue 

matris successione advolvendam in omnibus hereditatibus dicti quondam 

(dg: quondam Alb) Baudewini in quibus idem quondam Baudewinus decessit 

quocumque locorum infra parochiam de Berlikem sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori filie dicti quondam 

Baudewini promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1178 f 004r 12 wo 20-11-1387. 

Walterus van Oekel verhuurde aan Godescalcus Roesmont (1) zijn stenen huis 

en erf in Den Bosch, aan de Markt, naast het erfgoed van wijlen Nijcholaus 

Piecs, (2) zijn huis en erf in Den Bosch over de Tolbrug, (3) zijn kamp in 

Den Bosch, achter de plaats gnd Tolbrug, ter plaatse Muntelken, tussen de 

nieuwe en de oude muur van de stad; verhuurd voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden, voor een oude schild per jaar, te betalen met Sint-

Remigius. 

 

Walterus de Oekel domum (dg: suam) #suam lapideam et aream# sitam in 

Busco ad forum contigue iuxta hereditatem quondam Nijcholai Piecs et 

domum suam #et aream# sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge atque 

quendam campum #suum# situm in Busco retro locum dictum Tolbrugge in loco 

dicto (dg: Munte) Muntelken inter novum murum et inter antiquum murum 

opidi Busco ut dicebat locavit Godescalco Roesmont ab eodem ad spacium 

quatuor annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum pro uno aude scilt dando sibi ab alio anno 

quolibet dictorum quatuor annorum Remigii promittens ratam servare et 

alter repromisit. Testes Aa et Willelmus datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1178 f 004r 13 do 21-11-1387. 

Petrus gnd Raven zvw Emondus van der Straten gaf uit aan Henricus zvw? 

Theodericus van Oerle (1) een stuk beemd, gnd aan Noteldonk, in Breugel, 

dat was van Petrus Raven grootvader van eerstgenoemde Petrus, (2) een stuk 

land en aangelegen stuk beemd, gnd die Waterlaet, in Gerwen, ter plaatse 

gnd op Oerle, tussen wijlen Theodericus zvw Theodericus van Oerle enerzijds 

en Walterus Belen soen anderzijds, (3) een stuk land en aangelegen stuk 

beemd, ter plaatse gnd Oerle, tussen wijlen voornoemde Theodericus zvw 

Theodericus van Oerle enerzijds en kvw Johannes van der Rijt anderzijds, 

(4) een stuk land, gnd op den Pleijnne, ter plaatse gnd Oerle, tussen 

voornoemde kvw Johannes van der Rijt enerzijds en Henricus Roefs soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een 

n-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren. De brief van voornoemde Henricus aan hem overhandigen of aan 

Johannes Tempelaer. 

 

Solvit Henricus. 

Petrus dictus Raven filius quondam Emondi van der Straten (dg: tres pecie 

terre) peciam (dg: terre) #prati# dictam aen Noteldonc sitam in parochia 
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de Brogel (dg: inter hereditatem) que pecia prati fuerat olim Petri Raven 

avi olim primodicti Petri item peciam terre et peciam prati #sibi 

adiacentem# dictam die Waterlaet sitam in parochia de Gherwen in loco 

dicto op Oerle inter hereditatem quondam Theoderici filii quondam 

Theoderici de Oerle ex uno et inter hereditatem Walteri Belen soen ex 

alio item peciam terre et peciam prati sibi adiacentem sitam in dicto 

loco Oerle vocato inter hereditatem dicti quondam Theoderici filii 

quondam Theoderici de Oerle ex [uno] et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis van der (dg: .) Rijt ex alio item peciam terre dictam op 

den Pleijnne (dg: inter hereditatem) in dicto loco Oerle vocato inter 

hereditatem dictorum liberorum qondam Johannis van der (dg: .) Rijt ex 

uno et inter hereditatem Henrici (dg: Roe) Roefs soen ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico filio [?quondam] Theoderici de Oerle ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet annuatim exinde 

de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione uni[us] 

lop[ini] siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Nuenen tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit super [omnia] 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post 

Elizabeth. Traditur litera dicti Henrici eidem vel Johanni Tempelaer. 

 

BP 1178 f 004r 14 do 21-11-1387. 

Johannes Tempelaer de jongere droeg over aan Petrus Raven zvw Emondus van 

der Straten zijn helft in voornoemde goederen, belast met de onraad. 

 

Johannes Tempelaer junior medietatem ad se spectantem in hereditatibus 

predictis supportavit Petro Raven filio quondam Emondi (dg: Raven) van 

der Straten promittens warandiam [et obligationem] deponere exceptis 

oneribus dictis onraet annuatim exinde de jure slvendis. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf1 A 10 f. 4v. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1387. 

 

BP 1178 f 004v 01 do 21-11-1387. 

Petrus Raven zvw Emondus van der Straten droeg over aan Johannes Tempelaer 

de jongere de helft in een stuk land en in een daaraan gelegen stuk beemd, 

in Gerwen, ter plaatse gnd op het Laar, tussen de gemene weg enerzijds en 

kvw Henricus Heijlwigen soen anderzijds, belast met lasten. 

 

[22Petrus] Raven filius quondam Emondi (dg: Rover) van der Straten (dg: 

peciam terre et p) medietatem ad se spectantem in pecia terre et pecia 

prati sibi adiacente sitis in parochia de Gherwen ad locum dictum opt 

Laer inter communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Heijlwigen soen ex alio ut dicebat supportavit Johanni Tempelaer 

juniori promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde solvendis de jure. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post 

Elizabeth. 

 

BP 1178 f 004v 02 do 21-11-1387. 

Voornoemde Petrus gnd Raven zvw Emondus van der Straten en Johannes 

Tempelaer de jongere maakten een erfdeling van een huis, erf, tuin, en 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Henricus van Lijt enerzijds en Theodericus van den Culen 

anderzijds. 

Voornoemde Petrus kreeg voornoemd huis met ondergrond naast voornoemde 

Henricus, en een deel van de tuin, achter voornoemd huis gelegen, zoals 

afgepaald. Petrus zal 2/3 deel betalen van de cijnzen die gaan uit geheel 

het huis, tuin en kamer; en voornoemde Johannes 1/3 deel. 

                         
22 Aanvulling op basis van BP 1178 f 004v 02. 
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De wand tussen voornoemd huis en voornoemde kamer is gemeenschappelijk 

eigendom; Petrus (2/3) en Johannes (1/3) zullen die wand samen onderhouden. 

 

Solvit Johannes (dg: Petrus). 

Dictus Petrus et Johannes Tempelaer junior palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de domo et area #et orto# et quadam 

camera cum suo fundo sibi adiacente sitis in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici de Lijt ex uno et inter (dg: he) 

Theoderici van den Culen ex alio ut dicebant mediante qua divisione dicta 

domus cum suo fundo sita contigue iuxta hereditatem dicti Henrici et pars 

dicti orti sita retro dictam domum prout huiusmodi pars dicti orti ibidem 

est sita #et limitate# ut dicebant dicto Petro cessit in partem ut alter 

recognovit super quibus etc promittens ratam servare tali condicione quod 

dictus Petrus duas tercias partes de censibus ex (dg: -inde ?prius) 

integris domo orto et camera de jure solvendis [solvere] tenebitur 

annuatim et dictus Johannes unam terciam partem eorundem censuum solvere 

tenebitur annuatim hoc eciam quod paries consistens inter dictam domum et 

inter dictam cameram erit et permanebit eorum communis perpetue scilicet 

huiusmodi parietem dictus Petrus pro duabus terciis partibus et dictus 

Johannes unam terciam partem eiusdem parietis in bona disposicione 

observabit. 

 

BP 1178 f 004v 03 do 21-11-1387. 

Johannes Tempelaer kreeg voornoemde kamer met ondergrond naast erfgoed van 

voornoemde Theodericus van den Culen en een deel van de tuin, achter de 

kamer gelegen. 

 

Et mediante qua divisione dicta camera cum suo fundo sita contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Theoderici van den Culen et pars dicti orti sita 

retro dictam cameram prout ibidem pars orti ibidem est sita ut dicebat 

dicto Johanni Tempelaer cessit in partem ul alter recognovit super quibus 

etc promittens ratam servare addita condicione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 04 do 21-11-1387. 

Petrus zvw Johannes gnd Writers verkocht aan Thomas gnd Molengrave al zijn 

goederen23, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, met toebehoren 

zowel onder Oisterwijk als onder Moergestel, zoals Walterus Buckinc deze 

goederen en toebehoren bezit, welke goederen voornoemde Petrus in pacht 

verkregen had van Johannes gnd van den Eijnde van Huculem, belast met 

pachten en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Solvit totum. 

Petrus filius quondam Johannis dicti (dg: Wr) Writers bona sua sita in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum (dg: consistentibus sive sitis) tam infra 

parochiam de Oesterwijc quam infra parochiam de Ghestel prope Oesterwijc 

sitis prout Walterus Buckinc huiusmodi bona cum suis attinentiis possidet 

et que bona cum suis attinentiis dictus Petrus erga Johannem (dg: filium 

P) dictum van den Eijnde de (dg: Hoc) Huculem ad pactum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Thome dicto Molengrave supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis paccione et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 05 do 21-11-1387. 

Willelmus Loeder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Loeder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
23 Zie → BP 1179 p 572v 07 do 03-07-1393, verkoop van deze goederen. 
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BP 1178 f 004v 06 do 21-11-1387. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Petrus een lijfrente van 6 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Bartholomeus te betalen, gaande uit al zijn goederen; verder zal voornoemde 

Petrus een bedstee hebben in het woonhuis van voornoemde Thomas, gelegen op 

de goederen van voornoemde Thomas in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

welke goederen voornoemde Thomas verkregen had van voornoemde Petrus, en de 

vrije weg naar die bedstee. 

 

Dictus Thomas promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Petro vitalem pensionem sex licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato anno quolibet (dg: dictorum) ad 

vitam dicti Petri Bartholomei ex omnibus suis bonis et quod ipse Petrus 

habebit et possidebit unum litistadium dictum beddestat in domo 

habitationis dicti Thome sita supra bona dicti Thome sita in parochia de 

Oesterwijc ad locum Berkel et que bona dictus Thomas erga dictum Petrum 

acquisiverat atque liberum transitum eundi et redeundi ad dictum 

litistadium ad vitam dicti (dg: Th) Petri et non ultra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 004v 07 do 21-11-1387. 

Franco Nollekens verkocht aan Jacobus gnd van Reijnrode een huis en erf in 

Den Bosch, aan de plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Bartholomeus zvw 

Theodericus enerzijds en erfgoed van Rodolphus Wise anderzijds, strekkend 

van de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes gnd van Os, aan 

hem verkocht24 door Ghibo van Eijcke. 

 

Franco (dg: Nollens) Nollekens domum et aream sitam in Busco ad locum 

dictum Zile inter hereditatem Bartholomei filii quondam Theoderici ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi Wise ex alio tendentem a communi platea 

retrorsum ad hereditatem Johannis dicti de Os venditam sibi a Ghibone de 

Eijcke prout in litteris vendidit Jacobo dicto de Reijnrode supportavit 

cum litteris et aliiset jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 08 do 21-11-1387. 

Matheus Quap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Ar) Matheus Quap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 09 do 21-11-1387. 

Voornoemde Jacobus koper beloofde aan voornoemde Franco 35 gulden, 17 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 29-03-

1388) te betalen. 

 

Dictus Jacobus emptor promisit dicto Franconi XXXV gulden scilicet XVII 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 10 do 21-11-1387. 

Denkinus zvw Egidius gnd Reijnsen soen verkocht aan Gerardus die Vrieze een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel op het 

onderpand te leveren, gaande uit een akker in Veghel, ter plaatse gnd aan 

Geen Herbrechts Wijk, tussen een gemene weg enerzijds en Maria dvw 

Goeswinus van den Elsen anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Egidii dicti Reijnsen soen hereditarie vendidit 

Gerardo die Vrieze hereditariam paccionem (dg: unius) dimidii modii 

siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et in 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 294v 03 do 12-04-1386, verkoop van dit huis. 
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Vechel (dg: tradendam) supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

quodam agro terre sito in parochia de Vechel ad locum dictum aen Gheen 

Herbrechts Wijc inter (dg: here) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Marie filie quondam Goeswini van den Elsen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 11 do 21-11-1387. 

Hubertus gnd Valken soen van Alem verkocht aan Fijssija wv Theodericus gnd 

Yudaes 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Delen, 

beiderzijds tussen hr Godefridus investiet van Maren, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten, aan de einden van voornoemde morgen 

gelegen. De brief aan haar overhandigen, haar zoon Theodericus Yudaes of 

aan haar zoon Johannes van Ghestel. 

 

Hubertus dictus Valken soen de Alem unum juger terre situm in parochia de 

Maren in loco dicto die (dg: Maen) Maerssche Delen inter hereditatem 

domini Godefridi investiti de Maren ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit Fijssije relicta quondam Theoderici dicti 

Yudaes promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ag) 

Zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et (dg: infra 

terram de jure spectan) ad fines dicti jugeris terre de jure 

spectantibus. Testes Ghisbertus et Hubertus datum supra. Traditur litera 

sibi seu Theoderico Yudaes eius filio seu Johanni de Ghestel eius filio. 

 

BP 1178 f 004v 12 do 21-11-1387. 

Hubertus zvw Henricus gnd Delijen soen droeg over aan Johannes van Berze 

zvw Jacobus van Berze een hofstad, huis en tuin in Esch, tussen Petrus gnd 

Nouden en Gerardus gnd Ringhel enerzijds en Johannes zv Arnoldus Buckinc 

anderzijds, aan voornoemde Hubertus uitgegeven door voornoemde Arnoldus 

Buckinc van Essche, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Hubertus filius quondam Henrici dicti Delijen soen domistadium domum et 

ortum sitos in Essche inter hereditatem Petri dicti Nouden et Gerardi 

dicti Ringhel ex uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi Buckinc 

ex alio datum ad pactum dicto Huberto a dicto (dg: Huberto) Arnoldo 

Buckinc de Essche prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Berze filio quondam Jacobi de Berze cum litteris et jure promittens ratam 

servare et [obligationem ex] parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 13 do 21-11-1387. 

Johannes Valkenborch gaf uit aan Willelmus nzv Willelmus gnd Maes soen een 

stuk land in Nuland, tussen Thomas gnd Sas enerzijds en Petrus van der 

Bolst anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes Valkenborch vernaderd 

had van Aleijdis dv Johannes van der Zoe; de uitgifte geschiedde voor (1) 5 

schelling ½ penning, geld waarmee deze aan de naburen van Nuland moet 

worden betaald, en thans voor (2) een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1389). 

 

Solverunt ambo. 

Johannes Valkenborch peciam terre sitam in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Thome dicti Sas ex uno et inter hereditatem Petri van der 

Bolst ex alio quam peciam terre dictus Johannes Valkenborch erga Aleijdem 

filiam Johannis van der Zoe e jure proximitatis acquisiverat ut dicebat 

(dg: dedit ad here) dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio 

#naturali# Willelmi dicti (dg: W) Maes #soen# ab eodem hereditarie 

possidendam pro quinque (dg: modiis denariis) solidis et dimidio denario 

talis monete quali vicinis de Nuwelant de jure est solvendus dandis etc 
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atque pro hereditaria paccione quatuor (dg: lib) lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et supra dictam peciam terre (dg: here) tradendam 

promittens (dg: warandiam et a) ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 004v 14 do 21-11-1387. 

Herbertus zvw Willelmus van Loen en Brijeno zv Arnoldus van Wijc beloofden 

aan Matheus zvw Matheus snijder van Nuwelant 38 oude schilden of de waarde 

met Sint-Sijmon-en-Juda-Apostelen aanstaande (wo 28-10-1388) te betalen. 

 

Herbertus filius quondam Willelmi de (dg: Bo) Loen et Brijeno filius (dg: 

quondam) Arnoldi de Wijc promiserunt Matheo filio quondam Mathei sartoris 

de Nuwelant XXXVIII aude scilde seu valorem ad festum beatorum Sijmonis 

et Yude apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 A 11 f. 5. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1387. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1387. 

 

BP 1178 f 005r 01 do 21-11-1387. 

Martinus die Decker verkocht aan Everardus zv Willelmus van Eirde den 

Plattijnmaker een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

achter Johannes Plattijnmaker, tussen voornoemde Martinus enerzijds en 

Gerardus van den Weijden anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus 

Comans en? aan? voornoemde Johannes Plattijnmaker met recht van weg vanaf de 

Vughterstraat tot aan voornoemde kamer over de weg van voornoemde Martinus 

en vanaf de kamer tot aan de gemene stroom, belast met een n-erfcijns van 

30 schelling (dg: geld) die voornoemde Everardus heden aan voornoemde 

Martinus beloofde. Henricus nzv Jacobus Swertveger ev Aleijdis en Willelmus 

van Lijemde ev Margareta, dv voornoemde Martinus, deden afstand. 

 

Martinus die Decker quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco ad 

aggerem Vuchtensem retro he[reditatem] Johannis Plattijnmaker (dg: inter) 

#inter# hereditatem (dg: .....ni dicti Comans soen) #dicti Martini# ex 

uno et inter hereditatem Gerardi van den Weijden ex ?uno tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Goeswini Comans (dg: ex uno) ....... ....... 

dicti Johannis Plattijnmaker simul cum jure eundi et redeundi a (dg: d) 

vico Vuchtensi et #ad# dictam cameram per viam dicti Martini ibidem 

tendentem et cum jure eundi et redeundi a dicta camera ad communem aquam 

ibidem currentem hereditarie vendidit Everardo filio Willelmi de Eirde 

den Plattijnmaker pro[mittens] warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXX solidorum (dg: monete) quem dictus Everardus 

promisit exinde tradere dicto Martino coram scabinis infrascriptis. 

[Quo] facto Henricus filius naturalis Jacobi Swertveger maritus et tutor 

[Al]eijdis sue uxoris et Willelmus de (dg:He) Lijemde maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris fili[arum] dicti Martini super dicta 

camera et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1178 f 005r 02 do 21-11-1387. 

Voornoemde koper Everardus zv Willelmus van Eirde den Plattijnmaker 

beloofde aan voornoemde Martinus die Decker een n-erfcijns van 30 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Martino hereditarium 

censum XXX solidorum monete hereditarie Johannis ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 03 do 21-11-1387. 

Gerardus gnd Truden soen van Daverlaer verkocht aan Nijcholaus zv 
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Wautgherus van de Bredelaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1388), gaande uit een akker, gnd die Voertakker, in 

Veghel, ter plaatse gnd in die Nederboekt, tussen Aleijdis wv Johannes van 

Vranckenvoert enerzijds en een zekere Vrieze Gerijt Hillen soen anderzijds, 

reeds belast met 4½ penning gemeen paijment. 

 

Solvit XIIII solidos. 

Gerardus dictus Truden soen de Daverlaer hereditarie vendidit Nijcholao 

filio (dg: q Nijcholai) #Wautgheri# de Bredelaer hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro #et in 

Busco tradendam# ex quodam agro terre dicto die Voertacker sito in 

parochia de Vechel (dg: inter) in loco dicto in die Nederboect inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis de Vranckenvoert ex uno et 

inter hereditatem (dg: G) cuiusdam dicti (dg: dci) Vrieze Gerijt Hillen 

soen ex [alio] promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis quatuor et dimidio denariis communis pagamenti exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 04 do 21-11-1387. 

Jacobus van der Haer en Reijmboldus van Gheffen beloofden aan Franco van 

Ghestel Willems soen, tbv zijn broer hr Johannes van Ghestel investiet van 

Tilburg, 100 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (vr 

25-12-1388) te betalen. 

 

Jacobus van der (dg: Haer) Haer et Reijmboldus de Gheffen promiserunt 

(dg: Joh) Franconi de Ghestel Willems soen ad opus domini Johannis de 

Ghestel investiti de Tilborch sui fratris centum gulden monete Hollandie 

seu valorem (dg: ad n) a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 05 do 21-11-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 06 do 21-11-1387. 

Johannes zvw Gerardus zvw Johannes Berwout en Ghibo van Best ev Mechtildis 

dvw voornoemde Gerardus deden tbv Arnoldus Berwout zvw Arnoldus Berwout 

afstand van een b-erfcijns25 van 6 pond, een groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Lambertus in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 

huizen en hofsteden van Lambertus gnd uiten Kamp en diens broer Henricus, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Dungen, (2) 5 

mudzaad land aldaar, van voornoemde Lambertus, (3) 2½ mudzaad land, 

behorend aan voornoemde Henricus, bv voornoemde Lambertus, in Dungen, (4) 

alle broeklanden en bossen behorend bij de landerijen van Lambertus en 

Henricus, welke cijns wijlen Henricus Berwout de oudere, vv Johannes 

Berwout, verworven had van voornoemde Lambertus en Henricus. Elizabeth dv 

Coninc, mv eerstgenoemde Johannes en Mechtildis, deed afstand. 

 

Johannes filius quondam Gerardi filii quondam Johannis Berwout et Ghibo 

de Best maritus et tutor ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Gerardi predicti super hereditario censu sex librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie pro sedecim denariis in hiis computato (dg: 

s) vel alterius pagamenti eiusdem valoris dando et solvendo hereditarie 

                         
25 Zie → BP 1180 p 358v 11 ma 13-09-1395, maning van een cijns, mogelijk van 

deze cijns. 
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in festo beati Lamberti martiris et ad Buscum tradendo et deliberando ex 

domibus et domistadiis Lamberti (dg: v) dicti de Campo et Henrici eius 

fratris sitis infra libertatem opidi de Busco in loco dicto op die Dunghe 

de quinque quoque modiatis terre sitis ibidem eiusdem Lamberti et de 

duabus modiatis et dimidia modiata terre [ad] dictum Henricum fratrem 

dicti Lamberti spectantibus sitis in loco antedicto et de universis 

paludibus (dg: p) nemoribus que ad dictas terras dictorum Lamberti et 

Henrici fratrum (dg: f) nescuntur pertinere quem censum Henricus quondam 

Berwout senior pater olim Johannis Berwout erga (dg: La) dictos Lambertum 

et Henricum fratres acquisiverat prout in litteris et super jure ad opus 

Arnoldi Berwout filii quondam Arnoldi Berwout renunciaverunt promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Quo 

facto Elizabeth filia Johannis Coninc (dg: f) mater primodictorum 

Johannis et Mechtildis #cum tutore# super dicto censu et jure renunciavit 

promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare. Testes Willelmus 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 07 do 21-11-1387. 

Ghibo die Hoessche zvw Henricus van Beke verkocht aan Ghibo die Hoessche 

zvw Johannes die Hoessche (1) ¼ deel in een tuin, gnd Korstansen Hof, in 

Lithoijen, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Reijmbouts soen van 

Tefelen anderzijds, (2) ¼ deel in 3½ roede land, in Lithoijen, naast de 

dijk aldaar, tussen wijlen hr Arnoldus Rover ridder enerzijds en Willelmus 

van Goerle anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Zidewinden tot in de 

Maas, belast met zegedijken en sloten. De brief overhandigen aan hem of aan 

Goeswinus Snellen. 

 

Solvit. 

Ghibo die Hoessche filius quondam Henrici de Beke quartam partem ad se 

spectantem in quodam orto dicto Corstansen Hof sito in parochia de 

Littoijen inter (dg: inter h) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Henrici Reijmbouts soen de Tefelen ex alio atque quartam 

partem ad se spectantem in ?III tribus et dimidia virgatis terre sitis in 

dicta parochia iuxta aggerem ibidem inter hereditatem domini quondam 

Arnoldi Rover militis ex uno et inter hereditatem Willelmi de (dg: 

Goerle) Goerle ex alio tendentibus a (dg: dicto dci) loco dicto 

Zidew[i]nden usque (dg: ad Mo) in Mosam {hier staan twee puntjes} ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghiboni die Hoessche filio quondam Johannis 

die Hoessche promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab aggere Mose et censu libera exceptis tamen zeghedike et 

(dg: aq) fossatis (dg: ad) et Zegediken ad hoc de jure spectantibus. 

Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Goeswino Snellen. 

 

BP 1178 f 005r 08 do 21-11-1387. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus gnd Jans soen verkocht aan Johannes 

Willems soen van Tienrode (1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, in de 

straat die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen 

erfgoed van Arnoldus zvw Zeelkinus zv Marcelius vleeshouwer enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Ghestel anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin 

aldaar, aan hem verkocht26 door Johannes gnd Heijnsen soen van Merewijc. 

 

Solvit ....... 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi dicti Jans soen quandam 

cameram cum eius fundo sitam in Busco ad vicum tendentem ante domum 

habitationis quondam domine de Lake inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Zeelkini filii Marcelii carnificis ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Ghestel ex alio atque quartam partem cuiusdam orti ibidem 

(dg: s retro dictam ca) venditas sibi a Johanne (dg: fi) dicto (dg: He) 

Heijnsen soen de Merewijc prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# 

                         
26 Zie ← BP 1177 f 305r 04 wo 20-06-1386, verkoop van deze goederen. 
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Johanni Willems soen de Tienrode cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 005r 09 do 21-11-1387. 

Lambertus van Wabraken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Wabraken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 10 do 21-11-1387. 

Petrus van den Pettelaer zvw Ghibo van den Pettelaer verkocht aan Willelmus 

zvw Johannes gnd Covelmans een stuk heide met houtwas, in Gemonde, naast de 

plaats gnd den Braken, tussen Heijnkinus Yden soen enerzijds en Walterus 

gnd Wellen anderzijds. 

 

Petrus van den Pettelaer filius quondam Ghibonis van den Pettelaer peciam 

terre mericalis cum suis lignis supra eandem consistentibus et cum sua 

lignicrescentia sitam in parochia de Ghemonden (dg: inter) iuxta locum 

dictum den Braken inter hereditatem Heijnkini Yden soen ex uno et inter 

hereditatem Walteri dicti Wellen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Johannis dicti Covelmans promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 11 do 21-11-1387. 

Johannes Willems soen van Tienrode beloofde aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Arnoldus gnd Jans soen 20 Hollandse gulden of de waarde in de maand mei en 

34 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Johannes Willems soen van (dg: Tie Tiende) Tienrode promisit Nijcholao 

dicto Coel filio quondam Arnoldi dicti Jans soen XX Hollant gulden se[u 

valorem] (dg: ad festum) ad mensem maij et XXXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 005r 12 do 21-11-1387. 

Zanderus van den Bruekelen, Andreas Mutsart en Johannes zvw Rutgherus van 

der Eijkendonc droegen over aan Gerardus zv Johannes gnd Gherijts soen en 

zijn vrouw Batha dvw voornoemde Rutgherus het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van Rutgherus van der Eijkendonc, in een huis en tuin van 

wijlen voornoemde Rutgherus, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus van den Hoernic 

anderzijds. Voornoemde Gerardus en zijn vrouw Batha zullen hieruit betalen 

een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, van de cijnzen die wijlen 

voornoemde Rutgerus uit al zijn erfgoederen aldaar betaalde. 

 

Zanderus van den (dg: Brekelen B) Bruekelen Andreas Mutsart et Johannes 

filius quondam Rutgheri van der Eijkendonc totam partem [et omne] jus eis 

(dg: se) de morte quondam (dg: q) Rutgheri van der Eijkendonc successione 

advolutas seu competentes in (dg: do) domo et orto dicti quondam 

[Rutgheri] sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Eijkendonc inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi 

van den Hoernic ex [alio] ut dicebant supportaverunt (dg: Joh) #Gerardo# 

filio (dg: qu) Johannis dicti Gherijts soen #et Bathe sue uxori filie 

quondam Rutgheri predicti# promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere (dg: Testes datum supra) tali condicione quod (dg: 

Joh) #Gerardus# et [Batha eius] uxor solvent ex premissis hereditarium 

censum viginti solidorum communis pagamenti de censibus quos dictus 

quondam Rutgerus ex omnibus hereditatibus suis ibidem sitis solvere 

consuevit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 005r 13 do 05-12-1387. 

Albertus gnd Meus soen verkocht aan Petrus zvw Rutgherus van den Yvenlaer 

een huis, hofstad, erf en aangelegen stuk land, in Berlicum, ter plaatse 

gnd in den ....... Hof, tussen Johannes van Keent enerzijds en Petrus zvw 

Rutgherus van den Yvenlaer anderzijds, belast met cijnzen en pachten. 

 

Albertus dictus (dg: Meus) Meus soen domum domistadium et aream et peciam 

terre sibi adiacentem sitos in parochia de Berlikem in loco dicto in den 

....... Hof inter hereditatem Johannis de (dg: K) Keent ex uno et inter 

hereditatem Petri #filii quondam Rutgheri# van den Yvenlaer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Petro filio quondam Rut van den 

Yvenlaer promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

et paccionibus exinde solvendis. Testes Willelmus et Berwout datum in 

profesto Nijcholai. 

 

BP 1178 f 005r 14 do 05-12-1387. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van den Schant met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et 

alienaciones factas per (dg: H) Johannem (dg: d) van den Schant cum suis 

bonis [calumpniavit]. (dg : Testes datum supra). Testes Willelmus et 

Hubertus datum supra. 

 

1178 mf1 A 12 f. 5v. 

 Quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1387. 

 in festo Andree: zaterdag 30-11-1387. 

 in festo Nijcholai: vrijdag 06-12-1387. 

 in crastino Nijcholai: zaterdag 07-12-1387. 

 

BP 1178 f 005v 01 do 21-11-1387. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere zvw Arnoldus Ysebout droeg over aan 

Lambertus van Middelrode smid een b-erfcijns van 15 schelling die 

voornoemde wijlen Arnoldus Ysebout beurde, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Godekens soen enerzijds en erfgoed van Henricus van Merlaer 

anderzijds. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior filius quondam Arnoldi Ysebout hereditarium 

censum quindecim solidorum quem dictus quondam Arnoldus Ysebout solvendum 

habuit hereditarie ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis quondam Godekens soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Merlaer ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Lamberto de Middelrode fabro promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes Willelmus et 

Hubertus datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1178 f 005v 02 do 21-11-1387. 

Willem gnd Priem alias gnd van Hondenscoet nzvw Willelmus van Hondenscoet 

droeg over aan Rodolphus van den Zande (1) de helft van 4 bunder broekland, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd in het Groot 

Kruisbroek, tussen Willelmus gnd der Ammen Suagher enerzijds en Johannes 

van Zelant anderzijds, welke helft eerstgenoemde Willelmus verworven had 

van Gerardus gnd tsHeerden soen van Tongeren, (2) een erfgoed, gnd die 

Brake, met het huis dat erop staat, in Boxtel, ter plaatse gnd Breukelen, 

tussen Johannes Elijaes soen enerzijds en erfgoed, gnd Manswerts Brake, 

anderzijds, (3) de voorste helft van voornoemd erfgoed gnd Manswerts Brake, 

(4) een b-erfpacht van 3 lopen rogge, die eerstgenoemde Willelmus beurt, 

gaande uit een stuk land, gnd dat Haverland, aldaar, (5) de helft van een 

huis met toebehoren, aldaar, welke erfgoederen en pacht eerstgenoemde 

Willelmus verworven had van de broers Willelmus en Gerardus, zv Ludovicus 
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van den Elsbroec, en Johannes zvw Johannes gnd Weker, (6) alle erfgoederen 

en goederen van eerstgenoemde Willelmus, gelegen onder Boxtel. 

 

Willem #dictus Priem alias dictus (dg: alias dictus)# de Hondenscoet 

filius naturalis (dg: W) quondam Willelmi de Hondenscoet medietatem 

quatuor bonariorum paludis sitorum in parochia de Bucstel ?bi locum 

dictum Lennenshovel in loco dicto int Groet Cruijsbroec inter hereditatem 

Willelmi (dg: de der Ammen) dicti der Ammen Suagher ex uno et inter (dg: 

Jacobi) Johannis de Zelant ex alio quam medietatem primodictus Willelmus 

erga Gerardum (dg: dictus dictum) dictum tsHeerden soen de Tongeren 

#acquisiverat# ut dicebat item hereditatem dictam die Brake cum suis 

attinentiis #et domo in eadem consistente# sitam in dicta parochia in 

loco dicto Brukelen (dg: cum domo supra eandem hereditatem consistente) 

inter hereditatem (dg: Elije) Johannis Elijaes soen ex uno et inter 

hereditatem dictam Manswerts Brake ex alio item anteriorem medietatem de 

dicta (dg: dc) hereditate Manswerts Brake vocata item hereditariam 

paccionem trium lopinorum siliginis quam primodictus Willelmus solvendam 

habet annuatim et hereditarie ex pecia terre dicta dat Haverlant sita 

ibidem item medietatem domus cum suis attinentiis site ibidem (dg: que 

fuerat quondam) quas hereditates et paccionem jamdictas primodictus 

Willelmus erga Willelmum Gerardum fratres #filios Ludovici van den 

Elsbroec# et Johannem filium quondam Johannis dicti Weker acquisiverat ut 

dicebat atque omnes hereditates et bona primodicti Willelmi quocumque 

locorum infra parochiam de Bucstel sitas ut dicebat supportavit Rodolpho 

van den Zande promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 03 do 21-11-1387. 

Bernardus van Veen snijder beloofde aan Theodericus Pas timmerman 16 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) 

te betalen. 

 

Bernardus de Veen sartor promisit Theoderico Pas carpentario XVI Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Hubertus datum (dg: ter) quarta post Katherine. 

 

BP 1178 f 005v 04 do 21-11-1387. 

Heijlwigis gnd Vrancken, haar zoon Arnoldus en Ancelmus zvw Henricus 

Willems beloofden aan Rijcoldus Borchgrave 26½ Franse frank of de waarde, 

een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1387) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388). 

 

Heijlwigis (dg: Franck) dicta Vrancken Arnoldus eius filius et Ancelmus 

filius quondam Henrici Willems promiserunt Rijcoldo Borchgrave (dg: XV) 

XXVI et dimidium francken monete regis Francie seu valorem (dg: ad) 

mediatim Domini et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 05 do 21-11-1387. 

(dg: Elizabeth dochter). 

 

(dg: Elizabeth fi). 

 

BP 1178 f 005v 06 do 21-11-1387. 

Aleijdis dvw Hermannus van Zon maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Johannes van Drueten aan haar betaalt, 

gaande uit een erfgoed27 in Den Bosch, achter de Oude Dieze, naast de 

stadsmuur. 

 

                         
27 Zie ← BP 1177 f 036v 08 vr 27-03-1383, uitgifte van 2 kamers hier ter 

plaatse voor een erfcijns van 20 schelling. 
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Aleijdis filia quondam Hermanni de Zon hereditarium censum XX solidorum 

quem Johannes de Drueten sibi solvere tenetur hereditarie ex hereditate 

sita in Busco retro antiquum Dijesam contigue iuxta murum oppidi de Busco 

ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 07 do 21-11-1387. 

Henricus van der Bruggen, Johannes van Vlaenderen en Henricus zvw Henricus 

Oeden soen beloofden aan Thomas Willems, tbv hem en Hubertus van Ghemert 

etc, 41 oude schilden, ¼ te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1387), ¼ met 

Pasen (zo 29-03-1388), ¼ met Sint-Jan (wo 24-06-1388) en ¼ met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1388). 

 

Henricus van der Bruggen Johannes de Vlaenderen Henricus filius quondam 

Henrici Oeden #soen# promiserunt Thome Willems ad opus sui et Huberti de 

Ghemert etc XLI aude scilde pro una parte nativitatis Domini pro secunda 

pasca pro tercia nativitatis Johannis et pro ultima Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 08 za 30-11-1387. 

Henricus zv Arnoldus van Beke droeg over aan zijn voornoemde vader Arnoldus 

van Beke 42 schilden, 12 Hollandse plakmeeuwen voor 1 schild gerekend, die 

Johannes Moen en Eligius gnd Loij van Casteren beloofd28 hadden aan Johannes 

gnd van Hemert, en die voornoemde Johannes van Hemert overgedragen had aan 

eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus filius Arnoldi de Beke quadraginta duos denarios aureos 

communiter scilde vocatos scilicet XII denarios communiter placmeuwen 

vocatos monete Hollandie pro quolibet denario aureo communiter scilt 

vocato computato quos Johannes Moen et Eligius dictus Loij de Casteren 

promiserunt Johanni dicto de Hemert et quos idem Johannes de Hemert 

supportaverat primodicto Henrico prout in litteris supportavit dicto 

Arnoldo de Beke suo patri cum litteris et jure. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 005v 09 za 30-11-1387. 

Henricus zv Arnoldus van Beke droeg over aan zijn voornoemde vader Arnoldus 

van Beke een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem 

verkocht door Eligius gnd van Casteren. 

 

Henricus filius Arnoldi de Beke hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum sibi ab Eligio 

dicto de Casteren prout in litteris supportavit dicto Arnoldo de Beke suo 

patri cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 10 za 30-11-1387. 

Ghibo van Eijcke beloofde aan zijn broer Johannes 100 oude schilden na 

maning te betalen. 

 

Ghibo de Eijcke promisit Johanni suo fratri centum aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 005v 11 vr 06-12-1387. 

Johannes Boegart Ermgarden soen verkocht aan Walterus zvw Walterus van Os 

de navolgende erfgoederen, in Oss, (1) een huis en tuin, tussen Johannes 

Vilt zvw Arnoldus Vilt enerzijds en Oda wv Johannes Zelen soen anderzijds, 

(2) 4 hont land, ter plaatse gnd in het Broek, tussen Johannes gnd Muijl 

enerzijds en Henricus van Gemonden anderzijds, (3) 1 morgen land, ter 

plaatse gnd op die Hoge Weide, tussen Henricus Weijlen soen enerzijds en 

                         
28 Zie ← BP 1177 f 327r 11 do 22-11-1386, belofte 42 lichte schilden te 

betalen {datum afgescheurd}. 
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Johannes zvw Henricus Vilt anderzijds, (4) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

op de Brant, tussen Hilla wv Arnoldus gnd Emonts enerzijds en Leonius van 

Andwerpia anderzijds, (5) ½ morgen land, ter plaatse gnd Achter op de 

Brant, tussen Zeel Delijen soen enerzijds en Zebekinus gnd aen die Molen 

anderzijds, (6) een stuk land, 4½ lopen rogge groot, ter plaatse gnd op 

Ussen, tussen Henricus Jans soen enerzijds en Henricus van den Arennest 

anderzijds, (7) een stuk land, ter plaatse gnd Westerakker, tussen 

Godefridus van Beest enerzijds en Gerardus van Berchen anderzijds, (8) een 

stuk land, ter plaatse gnd in Brocart, tussen Thomas gnd Belijen soen 

enerzijds en Hadewigis Willems anderzijds, (9) een stuk land, ter plaatse 

gnd Lokart, tussen Johannes van Derenborch enerzijds en erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (10) een stuk land, tussen Aleijdis 

Gherijs enerzijds en Johannes die Gruijter anderzijds, (11) een stuk land, 

achter de tuin van Gherisius gnd Scrullen, tussen Johannes Vilt enerzijds 

en Johannes zv Henricus Boegart anderzijds, (12) een stuk land, op de 

heide, tussen Willelmus Loijer zv Johannes enerzijds en Johannes zv 

Henricus Vilt anderzijds, belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Johannes Boegart Ermgarden soen hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Os videlicet domum et ortum sitos inter hereditates (dg: 

Arnoldi V) Johannis Vilt filii quondam Arnoldi Vilt ex uno et inter 

hereditatem Ode relicte Johannis Zelen soen ex alio item quatuor hont 

terre sita in loco dicto int Broec inter hereditatem Johannis dicti Muijl 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Gemonden ex alio item unum iuger 

terre situm ad locum dictum op die Hoghe Weijde inter hereditatem Henrici 

Weijlen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici 

Vilt ex alio item unum iuger terre situm ad locum dictum op den Brant 

inter hereditatem Hille relicte Arnoldi dicti Emonts ex uno et inter 

hereditatem Leonii de Andwerpia ex alio item dimidium iuger terre situm 

ad locum dictum After op den Brant inter hereditatem Zeel Delijen soen ex 

uno et inter hereditatem Zebekini dicti aen die Molen ex alio item unam 

peciam terre (dg: sitam ad locum) quatuor (dg: lopinos) et dimidium 

lopinos siliginis in semine capientem sitam ad locum op Ussen inter 

hereditatem Henrici (dg: Ja) Jans (dg: ex) soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Arennest ex alio item (dg: unam) peciam terre 

sitam ad locum (dg: W) dictum Westeracker inter hereditatem Godefridi de 

Beest ex uno et inter hereditatem Gerardi de Berchen ex alio item peciam 

terre sitam in loco dicto in Brocart inter hereditatem Thome dicti 

Belijen soen ex uno et inter hereditatem Hadewigis Willems ex alio item 

peciam terre sitam in loco dicto Lokart inter hereditatem Johannis de 

Derenborch ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex 

alio item peciam terre sitam inter hereditatem Aleijdis Gherijs ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Gruijter ex alio item peciam terre sitam 

retro ortum Gherisii dicti Scrullen inter hereditatem Johannis Vilt ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Henrici Boegart ex !uno item 

peciam terre sitam supra mericam (dg: sit) inter hereditatem Willelmi 

Loijer filii Johannis ex uno et inter hereditatem Johannis filii Henrici 

Vilt ex alio vendidit Waltero filio quondam Walteri de Os promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis communis 

pagamenti exinde solvendis. Testes Willelmus et Hubertus datum in festo 

Nijcholai. 

 

BP 1178 f 005v 12 za 07-12-1387. 

Johannes Coman zvw Willelmus Coman droeg over aan Johannes den Brouwer en 

zijn vrouw Elizabeth dv Arnoldus Cleijnnael een huis, hofstad en tuin in 

Oisterwijk, tussen Johannes Sannen soen enerzijds en Agnes Gielijs 

anderzijds, belast met (1) een cijns aan erfg vw Heijmericus van 

Lennenshoevel en (2) cijnzen aan Johannes van Dordrecht. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Brouwer. 
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Solvit. 

Johannes Coman filius quondam Willelmi Coman domum domistadium et ortum 

sitos in Oesterwijc inter hereditatem Johannis Sannen soen (dg: s) ex uno 

et inter hereditatem Agnetis Gielijs ex alio (dg: tendentes a communi) 

hereditarie supportavit Johanni den Brouwer et Elizabeth sue uxori filie 

Arnoldi Cleijnnael promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu heredibus quondam Heijmerici van Lennenshoevel inde solvendo atque 

censibus Johanni de Dordrecht exinde solvendis. Testes Ghisbertus et 

Hubertus datum in crastino Nijcholai. Tradetur littera dicto Johanni 

Brouwer. 

 

BP 1178 f 005v 13 za 07-12-1387. 

Johannes die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth dv Arnoldus Cleijnnael droegen 

over aan Johannes Coman zvw Willelmus Coman een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Oisterwijk, die zij met Lichtmis beuren, gaande uit een 

hoeve lands die was van wijlen Hermannus Bacs, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, waarin Hermannus Loeder tegenwoordig woont. 

 

Johannes die Brouwer maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: 

quondam) Arnoldi Cleijnnael et dicta Elizaeth cum eodem tamquam cum 

tutore hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de (dg: B) Oesterwijc quam se solvendam habere dicebant hereditarie 

purificationis et supra (dg: d) mansum infrascriptum tradendam ex quodam 

manso terre qui fuerat quondam Hermanni Bacs sito in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel et (dg: ex atinentiis dicti) in quo 

Hermannus (dg: Lod) Loeder ad presens moratur et ex attinentiis dicti 

mansi ut dicebant supportaverunt Johanni Coman filio quondam Willelmi 

Coman promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf1 A 13 f. 6. 

 in festo conceptionis Marie: zondag 08-12-1387. 

 in crastino Nijcholai: zaterdag 07-12-1387. 

 in crastino conceptionis: maandag 09-12-1387. 

 

BP 1178 f 006r 01 zo 08-12-1387. 

Destijds had Johannes gnd Sticker de helft, die aan wijlen zijn vrouw Hilla 

dvw Willelmus Wijnter wv Arnoldus zvw Johannes gnd Besselen behoort, in een 

huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Bessellen, in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen hr Godefridus van 

Ghele priester richting het eind van de Hinthamerstraat, in cijns 

uitgegeven29,30 aan Johannes zvw Johannes Bessellen, voor de onraad, en voor 

een b-erfcijns van 7 pond geld, te betalen aan voornoemde Johannes Sticker 

en, na diens overlijden, aan zijn zoon Hermannus, een helft met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit zowel voornoemde helft van het 

huis en erf, als uit de andere helft, die behoort aan voornoemde Johannes 

zvw Johannes Bessellen, welke andere helft voornoemde Johannes zvw Johannes 

Bessellen mede tot onderpand had gesteld. Thans beloofde voornoemde 

Hermannus aan Willelmus van Herpen smid, deze uitgifte te eerbiedigen. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus [S]ticker medietatem que ad 

Hillam quondam uxorem filiam quondam Willelmi Wijnter relictam quondam 

Arnoldi filii quondam [Johannis] dicti Besselen hereditario jure 

spectabat in domo et area eiusdem quondam Johannis Bessellen sita in 

Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem quondam domini 

Godefridi de Ghele presbitri versus finem dicti vici Hijnthamensis 

                         
29 Zie ← BP 1177 f 291v 02 za 31-03-1386, uitgifte van deze helft. 
30 Zie ← BP 1177 f 292v 01 wo 04-04-1386, verkoop van deze helft aan 

Willelmus van Herpen smid. 
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dedisset ad hereditarium censum Johanni filio quondam Johannis Bessellen 

scilicet pro oneribus dictis onraet que dictus quondam Arnoldus annuatim 

exinde solvere consuevit atque pro hereditario censu septem librarum 

monete dando dicto Johanni Sticker ad eius vitam et post eius decessum 

(dg: ?Martino) #Hermanno# eius filio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex dicta medietate domus et aree predicte atque ex 

reliqua medietate ad dictum Johannem filium quondam Johannis Bessellen 

predicti spectante in dicta domo et area quam reliquam medietatem dictus 

Johannes filius quondam Johannis Bessellen pro solucione dicti census 

septem librarum dictis Johanni Sticker et (dg: ....... #Marto) Hermanno# 

?eius filio simul cum primodicta medietate ad pignus imposuit prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus (dg: 

?Gielis) #Hermannus# promisit super omnia habita et habenda #Willelmo de 

Herpen fabro# quod ipse huiusmodi donacionem ratam et firmam perpetue 

observabit quod ipse dicto Willelmo de Herpen de primodicta medietate pro 

predictis oneribus et censu prestabit #warandiam# et quod omnem aliam 

obligationem #et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Hille sue matris# in primodicta medietate existentem dicto 

Willelmo deponet omnino. Testes Berwout et Hubertus datum in festo 

conceptionis Marie. 

 

BP 1178 f 006r 02 za 07-12-1387. 

Gerardus van Berkel nzvw hr Gerardus van Berkel priester verkocht aan 

Godescalcus Arts soen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Woltkens Akker, tussen wijlen Henricus van Arkel enerzijds en Ghevardus zvw 

Henricus van Achel anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Gerardus de Berkel filius naturalis quondam domini Gerardi de Berkel 

presbitri peciam terre sitam in parochia sancti (dg: Petri) Petri de 

Vucht (dg: inter hereditatem quondam ..) ad locum dictum Woltkens Acker 

inter hereditatem quondam Henrici de Arkel ex uno et inter Ghevardi filii 

quondam Henrici de Achel ex alio ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit Godescalco Arts soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco exinde solvenda. Testes Willelmus et Hubertus datum in 

crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 006r 03 za 07-12-1387. 

Egidius Scoerwegghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Scoerwegghe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006r 04 ma 09-12-1387. 

Arnoldus van Beke zvw Goeswinus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Maria dvw Godefridus van Erpe zowel met goederen 

van voornoemde Maria als met goederen van wijlen Arnoldus zvw voornoemde 

Godefridus. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Goeswini omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Mariam filiam quondam Godefridi de Erpe et cum 

bonis eiusdem! quibuscumque et cum bonis quondam Arnoldi filii dicti 

quondam Godefridi calumpniavit. Testes dominus Gossuinus et Berwout datum 

in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 006r 05 ma 09-12-1387. 

Henricus gnd Plume zvw Henricus Plume verkocht aan Enghelbertus van 

Krekelhoven 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Johannes 

van Beke zvw Willelmus gnd Scampart en diens vrouw Elizabeth, grootouders 

van eerstgenoemde Henricus, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-
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Apostel te leveren, gaande uit 6 bunder land, in Leendonk, bij Udenhout, 

tussen bunders van Gerardus Visscher enerzijds en bunders van Johannes zvw 

Thijbarius anderzijds, welke pacht van 2 mud wijlen voornoemde Johannes van 

Beke gekocht had van Gossuinus Steenwech. 

 

Solvit IIII plack. 

Henricus dictus Plume filius quondam Henrici Plume sextam partem sibi de 

morte quondam Johannis de Beke filii quondam Willelmi dicti Scampart et 

Elizabeth eius uxoris avi (dg: -i) et avie olim primodicti Henrici 

successione advolutam in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie Andree apostoli de sex bonariis terre in 

Leendonc prope Uden-(dg: d)-hout sitis inter (dg: he) bonaria Gerardi 

Visscher et inter bonaria Johannis filii quondam Thijbarii quam paccionem 

duorum modiorum siliginis dicte mensure (dg: erga) dictus quondam 

Johannes de Beke erga Gossuinum Steenwech emendo acquisi-(dg: erat)-

#erat# prout in litteris ut dicebat vendidit Enghelberto de Krekelhoven 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 006r 06 ma 09-12-1387. 

Hadewigis van den Hout wv Henricus van den Broule droeg over aan Ghevardus 

zvw voornoemde Henricus, Laurencius Gheenen soen en Jordanus Gheroncs soen 

haar vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, waarin wijlen voornoemde 

Henricus was overleden, uitgezonderd een bunder. De brief overhandigen aan 

voornoemde Ghevardus. 

 

Solvit. 

Hadewigis van den Hout relicta quondam Henrici van den Broule cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis hereditariis in quibus 

dictus quondam Henricus decessit quocumque locorum sitis excepto (dg: 

quod) uno bonario supportavit Ghevardo filio dicti quondam Henrici et 

Laurencio Gheenen soen et Jordano Gheroncs soen promittens cum tutore 

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

Hubertus datum supra. Tradetur littera dicto Ghevardo. 

 

BP 1178 f 006r 07 ma 09-12-1387. 

Voornoemde Ghevardus, Laurencius en Jordanus beloofden aan voornoemde 

Hadewigis van den Hout wv Henricus van den Broule een lijfrente van 3 

gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al hun 

goederen. Zou het huis van wijlen voornoemde Henricus van den Broule, in 

Orthen, door de Geldersen worden afgebrand, dan wordt de lijfrente met ½ 

gulden gekort. 

 

Solvit. 

Dictus Ghevardus Laurencius et Jordanus promiserunt indivisi super omnia 

(dg: se d) habita et habenda se daturos et soluturos dicte Hadewigi 

vitalem pensionem trium florenorum communiter gulden vocatorum seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicte Hadewigis et non ultra Martini ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque consistentibus sive 

sitis et cum mortua fuerit tali condicione si domus dicti quondam Henrici 

van den Brou-(dg: we)-le sita in parochia de Orthen comburetur a 

Ghelrensibus extunc de dicta pensione defalcabitur (dg: pro medietate) 

post huiusmodi combustionem pro medietate unius floreni dicti gulden anno 

quolibet ad vitam dicte Hadewigis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006r 08 ma 09-12-1387. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant verkocht aan Wijnricus Screijnmaker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit (1) 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Matheus 

Snoec enerzijds en Arnoldus van Enghelant anderzijds, welke morgen verkoper 
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verworven had van Johannes Colen soen, (2) een stuk land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Sporkt, naast Johannes van Enghelant, (3) een stuk van een 

beemdje, gnd die Els, direct tegen de zijde van laatstgenoemd stuk land 

gelegen, (4) een stuk van een beemdje, gelegen achter, aan het eind van 

laatstgenoemd stuk land, (5) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Smalakker, tussen Petrus van Hijntam enerzijds en Henricus Nouden 

anderzijds, (6) een stuk van een beemdje aldaar, achter voornoemd stukje 

land gelegen, naast erfgoed van Tielkinus van Enghelant, (7) een stuk land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hintham, tussen een gemene weg enerzijds en de 

sloot bij dit stuk land behorend anderzijds, (8) een stuk land op de plaats 

gnd Oostakker, tussen wijlen Petrus van Hijntam enerzijds en Mechtildis 

Broes anderzijds, (9) een stuk land in Rosmalen, tussen Gerardus die Decker 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met lasten. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant hereditarie vendidit 

Wijnrico Screijnmaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex uno iugero 

terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem Mathei Snoec ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Enghelant 

ex alio quod juger terre dictus venditor erga Johannem Colen soen 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus item ex pecia terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Sporct contigue iuxta hereditatem 

Johannis de Enghelant et ex pecia pratuli dicta die (dg: d) Els (dg: 

iamdicte pecie terre a) sita contigue ad latus (dg: de) iamdicte pecie 

terre et ex pecia pratuli sita (dg: ad) retro (dg: iamd) ad finem 

jamdicte pecie terre et ex pecia dicta terre sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Smaelacker inter hereditatem (dg: dicti de) 

Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem Henrici Nouden ex alio (dg: 

ex) et ex pecia pratuli sita ibidem retro particulam terre predictam (dg: 

contigue) iuxta hereditatem Tielkini de Enghelant item ex pecia terre 

sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijntam inter communem 

plateam ex uno et inter fossatum ad eandem peciam terre pertinentem ex 

alio atque ex pecia terre [sita] (dg: dicta) supra locum dictum Oestacker 

inter hereditatem quondam Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem 

Mechtildis Broes ex alio item ex pecia terre sita #in# parochia de 

Roesmalen inter hereditatem Gerardi die Decker ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: item) promittens super habita et habenda warandiam 

et [obligationem] deponere oneribus exinde (dg: dep) solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 006r 09 ma 09-12-1387. 

Franco gnd Nolleken verkocht aan Ghibo van Best een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Eindhoven, tussen Henricus gnd Snepart enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Everardus gnd Meus soen 

van Eijndoven. 

 

(dg: Everardus Meus soen de Eijndoven) #Franco dictus Nolleken# 

hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

et orto sitis in Eijndoven inter hereditatem Henrici dicti Snepart ex uno 

et inter communem plateam ex alio venditum sibi ab Everardo dictus! Meus 

soen de Eijndoven prout in litteris (dg: ve) vendidit Ghiboni de Best 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 006r 10 ma 09-12-1387. 

Franco gnd Nollekens droeg over aan Ghibo van Best een b-erfcijns van 6 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 bunder land, (1a) gnd 

Kolen Buenre, (1b) Heijnen Buenre, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Schootse Hoeve, (2) 1 bunder land gnd Jacobs Buenre, aldaar, welke cijns 
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aan hem was overgedragen31 door Willelmus Tolinc. 

 

Franco dictus Nollekens hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duobus (dg: d) bonariis terre quorum 

unum Colen (dg: B) Buen[re et] aliud Heijnen Buenre nuncupantur sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Scoetsche Hoeve #+ {BP 1178 f 006r 

10 invoegen}# supportatum sibi a Willelmo Tolinc prout in litteris 

[hereditarie supportavit] Ghiboni de Best cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligation ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 006r 10 ma 09-12-1387. 

{invoegen in BP 1178 f 006r 10}. 

atque ex uno bonario terre dicto communiter [32Jacobs] (dg: Beemt) Buenre 

sito ibidem 

 

1178 mf1 B 01 f. 6v. 

 in vigilia Lucie anno LXXXVII mensis decembris: donderdag 12-12-1387. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 12-12-1387. 

 

BP 1178 f 006v 01 ma 09-12-1387. 

Johannes zvw Willelmus die Hertoge gaf uit aan Marcelius zv Marcelius 

Bastart van Herpen een hofstad in Oss, ter plaatse gnd aan die Voorstraat, 

tussen voornoemde Marcelius zv Marcelius gnd Bastart van Herpen enerzijds 

en Metta van Herpen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude 

groot aan Johannes Boegart, (2) ½ hoen en 8 penning aan de investiet van 

Oss, (3) 3 penning aan erfg vw Rodolfus Roesmont, en thans voor (4) een 

n-erfcijns33 van 2 oude schilden, met Kerstmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (vr 25-12-1388). 

 

[34Johannes filius] quondam Willelmi die Hertoge (dg: pecia) domistadium 

situm in parochia de Os ad locum dictum aen die Voerstraet inter 

hereditatem Marcelii (dg: Bastarts soen de Herpen) filii Marcelii dicti 

Bastart de Herpen ex uno et inter hereditatem Mette de Herpen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Marcelio filio Marcelii 

Bastart (dg: de) ab eodem hereditarie possidendum pro uno grosso antiquo 

Johanni Boegart (dg: et investito de Os) et pro (dg: .......) dimidio 

pullo et octo denariis investito de Os et pro tribus denariis heredibus 

quondam (dg: Roesm) Rodolfi Roesmont exinde solvendis dandis ?etc atque 

pro hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ghisbertus et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 02 ma 09-12-1387. 

Petrus van Goch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Goch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 03 do 12-12-1387. 

En hij kan de cijns van 2 oude schilden terugkopen, gedeeltelijk of geheel, 

gedurende 10 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1387), elk oude 

schild met 20 oude schilden of de waarde, met de cijns van het jaar van 

wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Petrus van Goch, Johannes van de Kloot, 

                         
31 Zie ← BP 1177 f 027v 17 za 28-02-1383, overdracht va de cijns. 
32 Aanvulling op basis van BP 1177 f 027v 14. 
33 Zie → BP 1178 f 252r 02 do 15-07-1389, verkoop van de helft van de cijns. 
34 Aanvulling op basis van BP 1178 f 252r 02. 
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Marcelius Coninc en Johannes Buijc. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum II aude scilde in parte vel in toto ad 

spacium X annorum post nativitatis Domini proxime futurum sine medio 

sequentium scilicet quemlibet aude scilt (dg: pro) cum XX aude scilde seu 

valorem et cum censu #anni# redempcionis et cum arrestadiis in parte vel 

in toto ut in forma. Actum in camera presentibus scabinis Petro de Goch 

Johanne de Globo Marcelio Coninc Johanne Buijc datum in vigilia Lucie 

anno LXXXVII mensis decembris hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 006v 04 do 12-12-1387. 

Udo zvw Laurencius Zanders soen verkocht aan Johannes zvw Elijas van den 

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

Boxtel te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1389), gaande uit 

(1) 6 lopen roggeland, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, waarvan (1a) 4 

lopen ter plaatse gnd Achter die Berg, tussen wijlen Ghibo van der Laerscot 

enerzijds en Eligius gnd Loij van den Berge anderzijds, (1b) 2 lopen ter 

plaatse gnd aan Dijke, tussen Henricus van Uden enerzijds en Zebertus van 

Collenberch anderzijds, (2) 2 vrachten hooiland, in Boxtel, in de dingbank 

van Liemde, ter plaatse gnd Ruwe Beemden, tussen Henricus van Uden 

enerzijds en wijlen voornoemde Ghibo van der Laerscot anderzijds, reeds 

belast met lasten, (3) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Maria 

zullen komen na overlijden van Fijssia van den Berge mv voornoemde Maria. 

 

Udo filius quondam Laurencii Zanders soen hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Elije van den Molengrave hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Bucstel solvendam hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra anum et in Bucstel 

tradendam ex sex lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Bucstel 

in jurisdictione de Lijemde (dg: in loco dicto) de quibus (dg: octo) 

quatuor lopinate terre (dg: re) ad locum dictum After die Berge inter 

hereditatem (dg: Ger) quondam Ghibonis van der Laerscot ex uno et inter 

(dg: El) hereditatem Eligii dicti Loij van den Berge ex alio et due 

lopinate terre ad locum dictum aen Dike inter hereditatem Henrici de Uden 

ex uno et inter hereditatem Zeberti de Collenberch ex alio sunt site item 

ex duobus (dg: lop) plaustratis feni sitis in parochia et jurisdictione 

predictis in loco dicto Ruwe (dg: Beem) Beemden inter hereditatem Henrici 

de Uden ex uno et hereditatem quondam Ghibonis (dg: de L) van der 

Laerscot predicti ex alio #+ {BP 1178 f 006v 05 invoegen}# promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum quinta post conceptionis Marie. 

 

BP 1178 f 006v 05 do 12-12-1387. 

{invoegen in BP 1178 f 006v 04}. 

atque ex omnibus bonis sibi et Marie sue uxori (dg: de) #post# mortem 

(dg: quondam) Fijssie van den Berge matris eiusdem Marie successione 

advolvendis. 

 

BP 1178 f 006v 06 do 12-12-1387. 

Johannes gnd Wouters soen van den Pedel verkocht aan Franco zvw Johannes 

gnd Vrancken soen van den Dungen een n-erfpacht van 2 lopen rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, rondom tussen de gemeint aldaar, 

welk huis en tuin eertijds waren van wijlen Denekinus gnd Huben soen, (2) 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth dvw 

voornoemde Denekinus gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Elizabeth, gelegen onder Uden, ter plaatse gnd Boekel, reeds 

belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, 
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aan de koper. 

 

Johannes dictus Wouters soen van den Pedel hereditarie vendidit Franconi 

filio quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Dungen hereditariam 

paccionem duorum lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Jacobi et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Uden in loco dicto communiter Buekel inter 

communitatem (dg: ex) ibidem (dg: ex) circumquaque adiacentem et qui 

domus et ortus predicti fuerant quondam (dg: L) Denekini dicti Huben soen 

atque ex omnibus et singulis hereditatibus dicto Johanni et Elizabeth sue 

uxori filie dicti quondam Denekini de morte quondam parentum dicte 

Elizabeth successione advolutis ubicumque locorum infra dictam parochiam 

de Uden ad (dg: locum) dictum locum Boekel vocatum consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam boligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi (dg: exinde solvendis) et hereditaria 

paccione quatuordecim lopinorum siliginis dicte mensure dicto emptori ex 

premissis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 07 do 12-12-1387. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Petrus zvw Jacobus gnd Oeden 

soen 37 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, 

met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roeloen! #soen# promisit Petro filio quondam 

Jacobi dicti Oeden soen (dg: ..) triginta septem gulden scilicet XXX 

Hollant placken pro quolibet gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 08 do 12-12-1387. 

Arnoldus van Postel zv Franco van Os verkocht aan Petrus gnd Hannen soen 

van Orthen (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn moeder Cristina, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Franco, (2) alle goederen, die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Franco. De brief overhandigen aan 

voornoemde Franco. 

 

Arnoldus de Postel filius Franconis de Os omnia et singula bona sibi 

#(dg: de)# de morte (dg: dicti) #quondam Cristine sue matris successione 

advoluta et post mortem dicti (dg: F)# Franconis sui patris successione 

advolvenda (dg: si in quibus scilicet bonis #bo# dictus Franco suum suo 

usufructum possidet et que dic) atque omnia et singula alia bona sibi de 

morte dicti Franconis sui patris successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Petro dicto Hannen 

soen de Orthen promittens (dg: warandiam) ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Franconi. 

 

BP 1178 f 006v 09 do 12-12-1387. 

Walterus zvw Walterus van Oerle verkocht aan Gerardus Broechoven een 

n-erfpacht35 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1389), gaande uit goederen 

gnd het Goed te Heskoke, in Mierfelt, tussen de gemeint enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

                         
35 Zie → VB 1799 f 210r 02 ma 11-01-1417, Jan Wall soen wilner Wouter Wals was gericht … aen 
die guede geheiten tGuet tot Heskoke gelegen in die prochij van Mijereffelt tusghen die 

gemeijnt van der eenre zide ende tusgen die gemeijn straet van der anderen ziden overmits 

gebrec eens jaerlix ende erflix pachts van enen mud roggen der maten van Den Bosch welken 

pachten Wouter soen wilner Wouter van Oirle erflic vercoft heeft Gerit geheiten van 

Bruechoeven prout in litteris quarum data continet feria quinta post festum conceptionis beate 

Marie virginis anno Domini Mo CCCmo octuagesimo septimo (do 12-12-1387). 
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Walterus filius quondam Walteri de Oerle hereditarie vendidit Gerardo 

Broechoven hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex bonis dictis tGoet #te# He[s]koke sitis in parochia de 

Mierfelt inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 10 do 12-12-1387. 

Yudocus van den Hoevel droeg over aan zijn broer Jacobus 41 oude schilden, 

aan hem beloofd door Gerardus Bauderics en Arnoldus van Bochoven. 

 

Yudocus van den Hoevel (dg: H) quadraginta unum denarios antiquos 

communiter scilde vocatos promissos sibi a Gerardo Bauderics et Arnoldo 

de Bochoven prout in literis ut dicebat supportavit Jacobo suo fratri. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 11 do 12-12-1387. 

Voornoemde Yudocus beloofde aan zijn broer Jacobus 14 Hollandse dobbel, 45 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, na maning te 

betalen. 

 

Dictus Yudocus promisit Jacobo suo fratri (dg: XV) XIIII Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 12 do 12-12-1387. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere zvw Arnoldus Ysebout verkocht aan Arnoldus 

zvw Willelmus van den Kerchove een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

voornoemde Ghisbertus met Allerheiligen beurt, gaande uit een beemd gnd 

Verlanen Beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Boijdonk, 

tussen Jordanus van Roesmalen enerzijds en Henricus van der Boijdonc 

anderzijds. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior filius quondam Arnoldi Ysebout hereditarium 

censum XL solidorum monete quem (dg: Henricus) dictus Ghisbertus 

solvendum habet hereditarie omnium sanctorum ex prato dicto Verlanen 

Beemt sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Boijdonc 

inter hereditatem Jordani de Roesmalen ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: van der B) van der Boijdonc ex alio ut dicebat vendidit 

Arnoldo filio quondam Willelmi van den Kerchove promittens warandiam [et 

obligationem] in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 13 do 12-12-1387. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Henricus van den Berghe 

een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd in Genen Velde Hof, tussen 

Henricus Heijnssen soen enerzijds en voornoemde Henricus van den Berge 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Solvit. 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen peciam terre sitam in 

parochia de Stiphout #in loco dicto in Ghenen (dg: Ve) Velde Hof# inter 

hereditatem Henrici Heijnssen soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

van den Berge ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: He) dicto Henrico van den Berghe 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 006v 14 do 12-12-1387. 

Conegundis dvw Ghibo gnd Lobbe en Johannes gnd Veels ev Metta dvw 

voornoemde Ghibo verkochten aan Willelmus zvw voornoemde Ghibo Lobben het 
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deel, dat aan voornoemde gezusters Conegundis en Metta gekomen was na 

overlijden van voornoemde Ghibo, resp. dat aan hem zal komen na overlijden 

van hun moeder Elizabeth wv voornoemde Ghibo, in alle goederen, waarin 

voornoemde Ghibo was overleden, en waarin voornoemde Elizabeth zal 

overlijden. 

 

Conegundis filia quondam Ghibonis dicti Lobbe cum tutore et Johannes 

dictus Veels maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie dicti 

quondam Ghibonis totam partem et omne jus dictis Conegundi (dg: -s) et 

Mette sororibus de morte dicti quondam Ghibonis successione advolutas et 

post mortem Elizabeth earum matris relicte dicti quondam Ghibonis 

successione advolvendis in omnibus et singulis bonis in quibus dictus 

quondam Ghibo decessit et in quibus dicta Elizabeth decedet quocumque 

consistentibus sive sitis vendiderunt Willelmo filio dicti quondam 

Ghibonis Lobben promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte earum deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 B 02 f. 7. 

 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1387. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1387. 

 anno LXXX septimo mensis decembris die XVII: dinsdag 17-12-1387. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1387. 

 anno LXXX septimo mensis decembris die XIX: donderdag 19-12-1387. 

 

BP 1178 f 007r 01 ma 16-12-1387. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Hoghe verkocht aan Johannes van den Ors van 

Bucstel 2/3 deel van een huis36,37 en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Johannes van Vlimen enerzijds en erfgoed van Agnes dvw 

Henricus Amelii, met een weg, 4 voet breed, behorend aan Gerardus van 

Essche smid, ertussen, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan een tuintje dat was van voornoemde Johannes van 

Vlimen, welk huis en erf voornoemde Arnoldus Hoghe verworven had van 

voornoemde Gerardus van Essche smid, met het recht dat bij dit 2/3 deel 

behoort in voornoemde weg, om van het huis tot aan de stroom te gaan en 

terug. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Hoghe duas tercias partes domus et 

aree site in Busco supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis de 

Vlimen ex uno et inter hereditatem Agn[etis] filie quondam Henrici Amelii 

quadam via quatuor pedatas in latitudine continente ad Gerardum de Essche 

(dg: faber) fabrum spectante interiacente ex alio et que domus et area 

tend[it] a communi platea retrorsum usque ad ortulum qui fuerat dicti 

Johannis de Vlimen quam domum et aream dictus Arnoldus Hoghe erga dictum 

Gerardum de Essche fabrum acquisiverat prout in litteris simul cum jure 

ad dictas duas tercias partes spectante in via predicta scilicet eundi et 

redeundi a dicta domo et area usque ad aquam ibidem fluentem hereditarie 

vendidit Johanni van den Ors van Bucstel supportavit cum litteris et jure 

occacione etc promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi Hoghe deponere. 

Testes ?W et Berwout datum secunda post Lucie. 

 

BP 1178 f 007r 02 ma 16-12-1387. 

Gerardus zv Jutten Maes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Joh) Gerardus filius Jutten (dg: q) Maes soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

                         
36 Zie ← BP 1175 f 246v 06 do 05-12-1370, verkoop van dit huis en erf. 
37 Zie → BP 1181 p 367r 05 di 22-04-1399, verkoop van het huis. 
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BP 1178 f 007r 03 di 17-12-1387. 

Walterus zvw Jacobus Tijt beloofde aan zijn broer Jacobus afstand te doen 

van zijn deel in de goederen gnd ten Bogaarden van voornoemde wijlen 

Jacobus Tijt, in Sint-Oedenrode, voor het hof waarvan die goederen 

afhangen. 

 

Walterus filius quondam Jacobi Tijt promisit super habita et habenda 

Jacobo suo fratri quod ipse Walterus (dg: dictum Jacobum) super toto jure 

et parte sibi competentibus (dg: quovis modo) #ad presens# in bonis 

dictis ten Boegarde cum suis attinentiis dicti quondam Jacobi Tijt sitis 

in parochia de Rode ad opus dicti Jacobi sui fratris renunciabit et coram 

curia et domino a quibus dicta bona cum suis attinentiis dependent in 

feodum et quod ipse Walterus eundem (dg: W) Jacobum suum fratrem in 

dictis parte et jure inponet instituet et heredabit coram dictis domino 

et curia prout hoc dicto Jacobo suo fratri ratum erit et firmum et (dg: 

promisit dictus Walterus faciet ad re) et pro[ut] illi qui super hiis 

sunt sententiatores judicabunt id ratum esse in premissa faciet ad 

requestam dicti Jacobi et in expensis dicti Jacobi sui fratris. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum tercia post Lucie. 

 

BP 1178 f 007r 04 di 17-12-1387. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Willelmus Coptiten, Jacobus Coptiten, Egidius van Ghele en Goeswinus 

Steenwech. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Willelmo Coptiten 

et Jacobo (dg: M) Coptiten Egidio de Ghele Goeswino Steenwech datum anno 

LXXX septimo mensis decembris die XVII hora none. 

 

BP 1178 f 007r 05 di 17-12-1387. 

Jacobus zvw Jacobus Tijt en Willelmus Coptiten beloofden aan Walterus zvw 

voornoemde Jacobus Tijt 80 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 

 

(dg: A). 

Jacobus filius quondam Jacobi Tijt et Willelmus Coptiten promiserunt 

super omnia Waltero filio dicti quondam Jacobi Tijt LXXX aude scilde seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 06 di 17-12-1387. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 07 di 17-12-1387. 

Willelmus zv Willelmus Arnoldi Tielkini machtigde Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini zijn goederen te manen en te beheren. 

 

Willelmus filius Willelmi Arnoldi Tielkini dedit potestatem Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini monendi #et bona regendi# etc (dg: testes Gh) 

usque ad revocacionem. Testes Ghisbertus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 08 do 19-12-1387. 

Elizabeth wv Jacobus gnd Aven soen zvw Mechtildis van Eijcke maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond, die Elizabeth dvw 

Franco van Middelrode moet leveren aan voornoemde Jacobus, een helft met 

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

in Middelrode, bij de brug. 
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Elizabeth relicta Jacobi dicti Aven soen filii quondam Mechtildis de 

Eijcke hereditarium censum trium librarum quem Elizabeth filia quondam 

Franconis de Middelrode (dg: filii) dicto Jacobo solvere tenebatur 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area et orto 

sitis in Middelrode prope pontem prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Sijmon et Berwout datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 007r 09 do 19-12-1387. 

Arnoldus Hoernken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Arnoldus Vere en Johannes van Audehoesden. 

 

Arnoldus Hoernken (dg: et) omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Arnoldum Vere et Johannem de Audehoesden seu per eorum alterum 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 10 do 19-12-1387. 

Godefridus Vleminc gaf uit aan Johannes Bliecke van Berkel (1) 6 lopen 

roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd die Lange 

Braken, tussen hr Willelmus die Custer priester enerzijds en Gerardus van 

Eersel anderzijds, (2) 2 lopen roggeland met omheining, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd in die Wildbraken, beiderzijds tussen 

voornoemde hr Willelmus Custer; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de hoeve van voornoemde 

Godefridus te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1389); 

slechts op te geven met 28 lopen rogge eens aan voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus Vleminc sex lopinatas terre siliginee sitas in parochia (dg: 

de Berkel) de Oesterwijc in loco dicto Berkel in loco dicto die Langhe 

Braken inter hereditatem domini Willelmi die Custer presbitri ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Eersel ex alio atque duas lopinatas terre 

siliginee (dg: sitas ibidem) cum suis sepibus sitas in parochia et loco 

predictis in loco dicto in die Wildbraken inter hereditatem domini 

Willelmi Custer predicti ex utroque latere coadiacentem in ea quantitate 

quantitate qua ibidem site sunt dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

(dg: Bl) Bliecke de Berkel ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et supra mansum dicti Godefridi ibidem situm tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et non resignabit nisi cum XXVIII lopinis siliginis dicto Godefrido semel 

dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 11 do 19-12-1387. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer van Kessel en Engbertus zvw 

Johannes Buc van Lijt beloofden aan Johannes Rijc 22 Hollandse gulden of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te betalen. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwer de Kessel et Engbertus 

filius quondam Johannis Buc de Lijt promiserunt Johanni Rijc XXII Hollant 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 12 do 19-12-1387. 

Luijtgardis wv Johannes Spijerinc van Dijnter droeg over aan Goeswinus 

Steenwech, tbv hem en Arnoldus Stamelart van de Kelder, al haar beesten, 

varend goed, gerede goederen en tegoeden. 

 

Luijtgardis relicta quondam Johannis Spijerinc de Dijnter omnes suas 

bestias et bona pecoralia quecumque atque omnia sua bona parata et 

mobilia atque credita sua quecumque ut dicebat supportavit Goeswino 

Steenwech ad opus sui et ad opus Arnoldi Sta de Penu promittens ratam. 
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Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 13 do 19-12-1387. 

Gheerlacus zvw Johannes van Nuwelant en Gerardus Kepken van Nuwelant 

beloofden aan Willelmus zvw Jordanus van der Oetheren een n-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1389), gaande uit al hun goederen. 

 

Gheerlacus filius quondam Johannis de Nuwelant (dg: hereditarie vendidit) 

et Gerardus Kepken de Nuwelant promiserunt indivisi super habita et 

habenda se daturos et soluturos Willelmo filio quondam Jordani van der 

Oetheren hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 14 do 19-12-1387. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1388), met 120 gulden, voor de helft van Holland en voor de andere 

helft van Gelre of de waarde, met 3 mud rogge eens, met de pacht van het 

jaar van wederkoop, en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van schepenen, Theodericus van 

Essche, Johannes van de Kloot en Ywanus Stierken. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium duorum annorum a purificationis proxime 

futuro (dg: ultra) sine medio sequentium semper cum centum et XX gulden 

#mediatim Hollandie et mediatim Ghelrie# seu valorem et cum tribus modiis 

siliginis semel et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut 

in forma. Datum in camera scriptorum presentibus scabinis Theoderico de 

Essche Johanne de Globo Ywano Stierken datum anno LXXX septimo mensis 

decembris die (dg: XX XV) XIX hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 007r 15 do 19-12-1387. 

Andreas van den Stocke zvw Andreas van den Stocke verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus Maes soen ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Osser Beemden, 

tussen Gerardus Rijchmoeden soen van Ussen enerzijds en Petrus van Eijcke 

anderzijds. 

 

Andreas van den Stocke filius quondam Andree van den Stocke dimidium 

iuger terre situm in parochia de Os in loco dicto Osser Beemden inter 

hereditatem Gerardi Rijchmoeden soen de Ussen ex uno et inter hereditatem 

Petri de Eijcke ex alio hereditarie vendidit Johanni filio (dg: W) 

quondam Willelmi Maes soen promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007r 16 do 19-12-1387. 

Lambertus zv Petrus gnd Tijmmerman van Nijsterle verkocht aan zijn broer 

Petrus een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad in Nistelrode, naast de 

plaats gnd Hartbolskamp, tussen Gerardus Baten soen enerzijds en Johannes 

Goeswijns soen anderzijds, (2) een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse 

gnd in die Stokakker, tussen Wellinus Erenbrechts soen enerzijds en 

Arnoldus van Herwarden anderzijds, (3) een stuk land, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd in die Vlashof, tussen Hermannus Brouwer enerzijds en Elizabeth 

dvw Arnoldus Hadewigen soen anderzijds, (4) alle erfgoederen, die aan 

voornoemde verkoper en zijn vrouw Yda dvw Arnoldus Hadewigen soen waren 

geschonken, reeds belast met de cijnzen aan de naburen en een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge. 
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Lambertus filius (dg: su la) Petri dicti Tijmmerman de Nijsterle 

hereditarie vendidit (dg: Wa) Petro suo fratri hereditariam paccionem 

(dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de B[usco] solvendam (dg: 

sibi) hereditarie Petri ad cathedram et in Busco tradendam ex domistadio 

sito in parochia de Nijsterle iuxta locum Hartbolscamp inter hereditatem 

Gerardi Baten soen ex uno et inter hereditatem Johannis Goeswijns soen ex 

alio atque ex pecia terre sita in (dg: pa) dicta parochia in loco dicto 

in die Stocacker inter hereditatem Wellini Erenbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Herwarden ex alio item ex pecia terre sita 

in dicta parochia in loco dicto in die Vlashof inter hereditatem Hermanni 

Brouwer ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie #quondam# Arnoldi 

Hadewigen #soen# ex alio (dg: ex) item ex omnibus hereditatibus quas 

dictus venditor cum Yda sua uxore filia quondam Arnoldi Hadewigen soen 

nomine dotis sumpserat quocumque sitis promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus vicinorum et hereditaria paccione 

sex lopinorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf1 B 03 f. 7v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1387. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1387. 

 

BP 1178 f 007v 01 do 19-12-1387. 

Elizabeth wv Theodericus Zoetmelc verhuurde aan Arnoldus gnd Claes soen een 

stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen Nijcholaus 

Deenkens soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, voor een periode 

van 8 jaar, ingaande Lichtmis over een jaar (di 02-02-1389), per jaar voor 

10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Zoetmelc peciam terre sitam in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter hereditatem Nijcholai 

Deenkens soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex alio 

ut dicebat locavit Arnoldo dicto Claes soen ab eodem ad spacium (dg: 

decem) #octo# annorum (dg: datum) post festum purificationis futuro ultra 

annum sine medio sequentium anno quolibet dictorum octo annorum pro X 

lopinis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum (dg: X) octo annorum (dg: pro) purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos promittens warandiam et 

aliam (dg: de) obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 007v 02 do 19-12-1387. 

(dg: Jacobus die Laet beloofde aan Walterus van Hijntam 70). 

 

(dg: Jacobus die Laet promisit Waltero de Hijntam LXX). 

 

BP 1178 f 007v 03 do 19-12-1387. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Jacobus die Laet van Berlikem 80 gulden, 

30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Walterus de Hijntam promisit Jacobo die Laet de Berlikem LXXX #LXXX# 

gulden (dg: ad nativitatis J) scilicet XXX Hollant placken pro quolibet 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 04 do 19-12-1387. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan, Gerardus van Kessel, 

Johannes zvw Johannes gnd Buc van Lijt, zijn broer Heijmericus, Godefridus 

Balijart en Theodericus Herbrechts soen beloofden aan hr Henricus Buc 107½ 

oude schild of de waarde in goud, een helft te betalen met Sint-Petrus-
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Stoel (za 22-02-1388) en de andere helft met Maria-Hemelvaart (za 15-08-

1388). 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan Gerardus de 

Kessel Johannes filius quondam Johannis dicti Buc de Lijt (dg: He) 

Heijmericus (dg: filius) eius frater Godefridus Balijart Theodericus (dg: 

H) Herbrechts soen promiserunt domino Henrico Buc (dg: septuagi) centum 

et septem et dimidium aude scilde seu valorem in auro (dg: ad Petri) 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim ad assumptionem Marie proxime 

futuros persolvendos (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 05 do 19-12-1387. 

Vervolgens beloofden voornoemde schuldenaren voornoemd geld in het land van 

Luik, in de rekennije van Sint-Lambertus aldaar, te betalen, voor hun 

risico en kosten. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur dicti 

debitores promittentes super (dg: habita et habenda) #omnia# dictam 

pecuniam tradere in civitate Leodiensi sub eorum periculis et expensis 

dictis terminis in computario dicto rekennije sancti Lamberti ibidem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 06 do 19-12-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 07 do 19-12-1387. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt droeg over aan Johannes zv voornoemde 

Jacobus van den Noddenvelt het deel, dat thans aan hem behoort resp. na 

overlijden van zijn voornoemde vader Jacobus aan hem zal behoren, in de 

navolgende erfgoederen, (1) 1 bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Notenhoeve, tussen hr Theodericus Buekentop priester enerzijds en Henricus 

van den Kalfhoevel anderzijds, (2) de helft van een stuk land, die 

Laarvoort, in Berlicum, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Margareta 

van Best anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd op 

die Hostakker, beiderzijds tussen wijlen Margareta van Best, (4) 1 

zesterzaad land, in Berlicum, ter plaatse gnd Molenven, tussen erfg vw 

Gerardus van den Ham enerzijds en erfg van Hilla Machiels anderzijds. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Jacobi van den Noddenvelt (dg: sup) totam 

partem et omne jus sibi (dg: de morte quondam Ode sue .) ad presens 

competentes et post mortem dicti Jacobi sui (dg: fratris comp) patris 

competentes in hereditatibus subscriptis scilicet in uno bonario terre 

sito in parochia de Berlikem in loco dicto Notenhoeve inter hereditatem 

domini Theoderici (dg: Snoec) #Buekentop# presbitri ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Kalfhoevel ex alio (dg: it) atque in 

medietate pecie terre !die Laervoert site in dicta parochia inter (dg: 

here) communem plateam ex !alio et inter hereditatem quondam Margarete de 

Best ex alio item in tribus lopinatis terre siliginee sitis in dicta 

parochia (dg: inter hereditatem) in loco dicto op die Hostacker inter 

hereditatem quondam Margarete de Best ex utroque latere (dg: item) in una 

sextariata terre sita in dicta parochia in loco dicto (dg: M) Molenvenne 

inter hereditatem (dg: qu) heredum quondam Gerardi van den Ham ex uno et 

inter hereditatem heredum (dg: quondam) Hille Machiels ex alio ut dicebat 

supportavit Johanni filio dicti Jacobi van den Noddenvelt promittens 

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

 

BP 1178 f 007v 08 do 19-12-1387. 

Voornoemde Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt beloofde zijn broer 
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Johannes noch diens goederen aan te spreken wegens beloften aan voornoemde 

Andreas gedaan door zijn voornoemde vader Jacobus. 

 

Dictus Andreas (dg: quitum dictum Jacobum van den Noddenvelt ab omnibus 

et singulis creditis et promissionibus et obligationibus) promisit super 

omnia (dg: q) Johanni suo fratri quod ipse eundem Johannem et eius bona 

(dg: bona) quecumque nunquam impetet nec vexabit occacione quarumcumque 

creditorum promissionum et obligationum factarum et promissarum dicto 

Andree a (dg: -d) dicto (dg: .) Jacobo suo patre #a quocumque tempore 

usque in diem# nec jus prosequetur vigore earundem (dg: occ) super dictum 

Johannem et eius bona quecumque. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 09 do 19-12-1387. 

Johannes zv Truda maande38 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 36 

schelling, gaande uit een erfgoed van Reijnkinus Kuls, in Den Bosch, aan 

het Orthener Einde. 

 

Johannes filius Trude hereditarium censum triginta sex solidorum quem 

ipse solvendum habet ex hereditate Reijnkini Kuls sita in Busco ad finem 

Orthensem calumpniavit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 10 do 19-12-1387. 

(dg: Soph). 

 

BP 1178 f 007v 11 do 19-12-1387. 

Luijtgardis wv Johannes van Woesic maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Walramus zvw hr Johannes van Benthem. 

 

Luijtgardis relicta quondam Johannis de !Wesic omnes vendiciones et 

alienacions factas per Walramum filium quondam #domini# Johannis de 

Benthem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 12 do 19-12-1387. 

Voornoemde Luijtgardis wv Johannes van Woesic maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door hr Willelmus van Aa en Gerardus 

van Aa. 

 

Dicta Luijtgardis omnes vendiciones et aienaciones per dominum Willelmum 

de Aa et Gerardum de Aa calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 13 do 19-12-1387. 

Mechtildis dvw Johannes Nasscart verkocht aan Arnoldus van Gheffen haar 

deel in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van Theodericus Mangelart enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Goeskens 

anderzijds. 

 

Mechtildis (dg: relicta) #filia# quondam Johannis (dg: Nasscar) Nasscart 

cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes in domo et area 

sitis (dg: in domo et area) in Busco in vico dicto Colperstraet (dg: 

inter hereditatem Arnoldi de Berlikem ex uno) inter hereditatem 

Theoderici Mangelart ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti 

Goeskens ex alio ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo de 

Gheffen promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 14 do 19-12-1387. 

Theodericus Mangelart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
38 Zie ← BP 1176 f 310v 04 do 18–06-1383, maning van deze cijns. 
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Theodericus Mangelart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 15 do 19-12-1387. 

Johannes Roest zvw Henricus Roest beloofde aan zijn oom Jacobus Roest 18 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Johannes Roest filius quondam Henrici Roest promisit Jacobo Roest suo 

avunculo XVIII #Hollants# gulden ad eius monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 16 do 19-12-1387. 

Petrus zvw Walterus gnd Nennen soen verkocht aan Bela van den Rullen een 

stuk beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd die Mulsense Beemden, tussen kvw 

Petrus van Buchoven enerzijds en kvw Henricus Kelner anderzijds, belast met 

tiendhooi. 

 

Petrus filius quondam Walteri dicti Nennen soen (dg: pratum) peciam prati 

sitam in parochia de Ghemonden in loco dicto die Mulsensche Beemde inter 

hereditatem liberorum quondam Petri de Buchoven ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Kelner ex alio hereditarie vendidit 

Bele van den Rullen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

fenu decimali exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 17 do 19-12-1387. 

(dg: Reijnkinus). 

 

BP 1178 f 007v 18 do 19-12-1387. 

Reijnkinus zv Marcelius van den Ravenacker droeg over aan Theodericus, nzvw 

hr Willelmus van Beirgulen priester die een broer was van voornoemde 

Marcelius, alle erfgoederen, die aan voornoemde Marcelius gekomen waren na 

overlijden van voornoemde hr Willelmus. 

 

Reijnkinus filius Marcelii van den Ravenacker omnes hereditates dicto 

Marcelio de morte quondam domini Willelmi de Beirgulen presbitri fratris 

olim dicti Marcelii successione #seu competentes# quocumque locorum sitas 

supportavit Theoderico filio naturali dicti quondam domini Willelmi 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem #calangiam# ex parte dicti Marcelii sui patris et 

quorumcumque liberorum et heredum dicti Marcelii in premissis existentes 

seu eventuras deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 007v 19 di 17-12-1387. 

Aetsardus nzv hr Ghisbertus Koc propositus van Tricht en zijn vrouw 

Katherina wv Ghisbertus Roesmont machtigden Arnoldus van Boemel goudsmid om 

met Godescalcus Roesmont alle toegeoeden van wijlen voornoemde Ghisbertus 

te manen. 

 

Aetsardus filius naturalis domini Ghisberti Koc propositi Traiectensis et 

Katherina eius uxor relicta quondam Ghisberti Roesmont dederunt 

potestatem Arnoldo de Boemel aurifabro monende petendi cum Godescalco 

Roesmont omnia (dg: bo) credita (dg: redditus census et paccionies dicti) 

quondam Ghisberti usque ad revocacionem. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum tercia post Lucie. 

 

BP 1178 f 007v 20 di 17-12-1387. 

Henricus Stierken zvw Johannes Stierken verkocht aan Eustacius van 

Hedechusen een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Hermannus zv Zanderus gnd Coelner aan voornoemde 

Henricus Stierken beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van den Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus van Mulsel enerzijds en erfgoed van wijlen 
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Hugho gnd Screijnmakers anderzijds. 

 

Henricus Stierken filius quondam Johannis Stierken hereditarium censum 

duorum (dg: aude scilde) aureorum denariorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Hermannus filius 

Zanderi dicti Coelner promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

Stierken hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto sitis in 

Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem quondam Henrici de Mulsel 

ex uno et inter hereditatem quondam Hughonis dicti Screijnmakers ex alio 

prout in litteris vendidit (dg: Steekino) Eustacio de Hedechusen (dg: 

promittens) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Walterus datum supra. 

 

1178 mf1 B 04 f. 8. 

 Sabbato ante nativitatis Domini: zaterdag 21-12-1387. 

 in vigilia nativitatis Domini: dinsdag 24-12-1387. 

 in festo sanctorum innocentium: zaterdag 28-12-1387. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 30-12-1387. 

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

 

BP 1178 f 008r 01 za 21-12-1387. 
?Jacobus ?Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 26 

schelling, die Enghela Yewijns en haar kinderen moeten betalen, gaande uit 

een erfgoed in Lith. 

 
?Jacobus ?Loze hereditarium [censum] XXVI solidorum [quem] Enghela 

Yewijns et eius liberi solvere tenentur hereditarie ex hereditate sita in 

Lijt monuit de 3 annis. Testes Ghisbertus et Sijmon sabbato (dg: d) ante 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 008r 02 di 24-12-1387. 

Antonius van de Doorn zvw Nijcholaus gnd Vijnsot verkocht aan Willelmus 

Scilder een b-erfcijns van 8 pond geld, in Sint-Oedenrode te betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel, 

behorend aan Henricus Roesmont van Sint-Oedenrode, in een hoeve, gnd 

Koudeberg, in Sint-Oedenrode, welke cijns Johannes gnd Thonijs Vinsot 

wonend op Porta Celi bij Den Bosch oom van voornoemde Antonius gekocht had 

van voornoemde Henricus Roesmont, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Antonius (dg: filius) de Spina filius quondam Nijcholai dicti Vijnsot 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

(dg: Domini et m) Johannis et mediatim Domini et in Rode tradendum ex 

tercia parte (dg: que ad ..) ad (dg: Ro) Henricum Roesmont de sancte Ode 

spectante in quodam manso dicto communiter Caudeberch sito in parochia de 

Rode sancte Ode atque ex attinentiis dicte tercie partis supradicti mansi 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem 

censum Johannes dictus (dg: Th) Thonijs Vinsot commorans supra Portam 

Celi prope Buscumducis #avus dicti Antonii# erga dictum Henricum Roesmont 

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

[dicebat] hereditarie vendidit Willelmo Scilder supportavit cum litteris 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et (dg: i) impeticionem ex parte sui et quorumcumqe heredum (dg: et su) 

dicti quondam Johannis Vijnsot deponere et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Sijmon datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 008r 03 di 24-12-1387. 

Heijmericus Groij verklaarde dat Willelmus van Audenhoven en zijn 

medeschuldenaren 68 Rijnse gulden hebben betaald, die zij afgelopen Sint-

Jan (ma 24-06-1387) verschuldigd waren aan voornoemde Heijmericus. 
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Solvit. 
!Heijmmericus Groij palam recognovit sibi #fore satisfactum# per 

Willelmum de Audenhoven et suos in hoc codebitores de LXVIII florenis de 

Reno quos ipsi Willelmus et eius condebitores debebant dicto Heijmerico 

in festo nativitatis Johannis proxime (dg: futuro) #preterito# prout 

huiusmodi et alia in litteris continentur ut dicebat. Testes supra. 

 

BP 1178 f 008r 04 di 24-12-1387. 

Johannes van Zanbeke van Os zvw Johannes gnd Blessem soen verkocht aan de 

secretaris, tbv Henricus Venbossche, een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Oss, tussen de plaats 

gnd ?Loijgrave en een waterlaat, tussen Adam zv Adam van de Kerkhof 

enerzijds en Johannes zvw Henricus Rijcarts soen anderzijds. 

 

Johannes de Zanbeke de Os #filius quondam Johannis dicti Blessem soen (in 

margine sinistra:) Blessen soen# hereditarie vendidit #mihi ad opus# 

Henrici Venbossche hereditarium censum III librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex uno et dimidio iugeribus terre (dg: 

sitis) dicti venditoris sitis in parochia de Os inter locum dictum 

[?L]oijgrave et (dg: inter) aqueductum et inter hereditatem Ade filii Ade 

de Atrio ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici) #Johannis# filii 

quondam Henrici Rijcarts soen ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 008r 05 za 28-12-1387. 

Conradus van Straesborch droeg over aan Johannes gnd Conderneij, tbv 

Willelmus zv voornoemde Johannes, alle goederen, die aan Nennekina dvw 

Willelmus gnd Lobbe van Doerne ev Godefridus van Woesic gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Nennekina, gelegen onder Deurne, 

aan hem verkocht door voornoemde Godefridus en Nennekina. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Conradus de Straesborch omnia et singula bona hereditaria (dg: d) 

Nennekine filie quondam Willelmi dicti Lobbe de Doerne uxori Godefridi de 

Woesic de morte quondam paretum dicte Nennekine successione advoluta 

quocumque locorum !locorum infra parochiam de Doerne consistentia sive 

sita vendita sibi a dictis Godefrido #et (dg: dicta) Nennekina# prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Willelmo filio) Johanni dicto 

Conderneij ad opus Willelmi filii eiusdem Johannis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghisbertus et Hubertus datum in festo sanctorum #innocentium#. Tradetur 

littera dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 008r 06 za 28-12-1387. 

Conrardus van Straesborch ev Elizabeth dvw Willelmus Lobbel van Doerne 

droeg over aan Matheus van Doerne snijder, tbv Katherina en Enghela, ndv 

Johannes van Doerne verwekt bij Margareta Engelen dochter, alle erfelijke 

goederen, die aan hem en voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden 

van de ouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Deurne, uitgezonderd 

het deel, dat aan voornoemde Elizabeth behoort, in een b-erfpacht van 3 

lopen rogge, die Arnoldus Leijten soen, Theodericus die Decker en Zeelkinus 

gnd Scoen Uden Suagher moeten leveren, belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van ½ lopen rogge aan de kerk aldaar. Zou een van voornoemde 

dochters overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de goederen naar de 

andere dochter. De brief overhandigen aan voornoemde Matheus. 

 

Solvit. 

Conrardus de Straesborch maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Willelmi Lobbel (dg: omnia) de Doerne omnia et singula bona 
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hereditaria sibi et dicte Elizabeth de morte quondam parentum dicte 

Elizabeth successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Doerne situata excepta et reservata sibi tota parte et jure sibi et dicte 

Elizabeth competentibus in hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

quam paccionem Arnoldus (dg: Leijten) Leijten soen Theodericus die Decker 

et Zeelkinus dictus Scoen Uden Suagher solvere tenentur supportavit 

Matheo de Doerne sartori ad opus (dg: p) Katherine et Enghele filiarum 

naturalium Johannis de Doerne ab eodem Johanne et Margareta Engelen 

dochter pariter genitarum promittens (dg: ratam servare et obligationem 

deponere) warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) deponere (dg: tali 

condicione si aliquis dictarum) excepto censu domini fundi (dg: tali 

condicione si aliquis dictarum filiarum) et paccione dimidii lopini 

siliginis ecclesie ibidem exinde solvendis tali condicione si aliquis 

dictarum filiarum naturalium decesserit sine prole legitima extunc dicta 

bona ad alteram earum hereditarie devolventur. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Matheo. 

 

BP 1178 f 008r 07 za 28-12-1387. 

Martinus en Aleijdis, kvw Johannes Berwout, maakten een erfdeling van 

cijnzen die aan hen behoren. 

Voornoemde Martinus kreeg (1) een b-erfcijns39,40 van 20 schellingen leuvens, 

gaande uit een huis en erf met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de brug in het midden van de Vughterstraat, naast de 

verste poort, (2) een b-erfcijns41 van 37 schelling geld gaande uit een 

erfgoed van Henricus Zonnekens voller, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, 

naast het huis en erf van Walterus van Alfen, die Arnoldus Luijbergen zvw 

Johannes Berwout betaalt. 

 

Martinus et Aleijdis liberi quondam Johannis Berwout cum tutore palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

censibus ad se spectantibus mediante qua divisione hereditarius census XX 

solidorum Lovaniensium de domo et area cum (dg: fun) suo fundo sita in 

Busco in vico Vuchtensi ultra pontem qui est in medio vici iuxta portam 

extremam eiusdem vici item hereditarius census XXXVII42 solvendus 

hereditarie ex hereditate Henrici (dg: Scellens) #Zonnekens# fullonis 

sita in Busco ad vicum dictum (dg: Aude Dijesa) #Colperstrate contigue 

iuxta domum et aream Walteri de Alfen# #{hier invoegen BP 1178 f 008r 

09}# dicto Martino cesserunt in partem promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Berwout et Hubertus datum in festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1178 f 008r 08 za 28-12-1387. 

Voornoemde Aleijdis kreeg (1) een b-erfcijns43 van 15 schelling 6 penning 

geld, gaande uit een erfgoed van Johannes Gerijs, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, naast erfgoed van Ghisbertus Vullinc, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die Jacobus zvw Gerardus Coptiten verworven had van 

Henricus Maesman zvw Erenbertus Mazeman, (3) een b-erfcijns44 van 30 

schelling geld, gaande uit een erfgoed van Henricus Zelen soen, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XV solidorum et sex 

denariorum monete solvendus ex hereditate Johannis Gerijs sita ad vicum 

                         
39 Zie ← BP 1178 f 003v 04 ma 11-11-1387 (3), deling mbt onder meer deze 

cijns. 
40 Zie → BP 1178 f 014v 05 ma 20-01-1388, verkoop van deze cijns. 
41 Zie → BP 1178 f 014v 04 ma 20-01-1388, verkoop van deze cijns. 
42 schelling; aanvulling op basis van BP 1178 f 014v 04. 
43 Zie ← BP 1178 f 003v 04 ma 11-11-1387 (5), erfdeling mbt een cijns uit 

dit erfgoed, echter 15 schelling groot. 
44 Zie → BP 1178 f 008r 08 za 28-12-1387 (3), erfdeling mbt onder meer deze 

cijns. 
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dictum Colperstraet iuxta hereditatem Ghisberti Vullinc item hereditarius 

census XX solidorum monete quem Jacobus filius quondam Gerardi Coptiten 

erga Henricum Maesman filium quondam Erenberti Mazeman acquisiverat item 

#hereditarius census# XXX solidorum monete solvendus ex hereditate 

Henrici Zelen soen sita in Busco ad aggerem Vuchtensem dicte Aleijdi 

cesserunt in partem promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 008r 09 za 28-12-1387. 

{invoegen in BP 1178 f 008r 07}. 

quem Arnoldus Luijbergen quondam Johanni Berwout solvere consuevit. 

 

BP 1178 f 008r 10 ma 30-12-1387. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Lare droeg over aan Johannes van 

Neijsel, tbv Henricus van den Broec van Sint-Oedenrode, een b-erfcijns van 

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

gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Everardus Ketelaar, waarin 

Henricus Crabbart de jongere eertijds woonde, in Den Bosch, aan de Markt, 

en uit het gehele erfgoed behorende bij dit huis en erf, (2) 20 pond van 

een jaarlijkse erfcijns eertijds aan Paulus gnd Kersmaker szv Hermannus 

Zwaardveger verkocht door voornoemde Henricus Crabbart, welke cijns van 10 

pond voornoemde Henricus van Lare gekocht had van voornoemde Henricus 

Crabbart de jongere. 

 

Henricus (dg: de) Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie quondam Henrici de Lare hereditarium censum decem librarum 

solvendum anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

de domo et area quondam Everardi cacabarii in qua Henricus Crabbart 

junior quondam morari consuevit sita in Busco ad forum ac de tota integra 

hereditate ad eandem domum et aream pertinente #+# atque de viginti 

libris annui et hereditarii census (dg: per) Paulo dicti Kersmaker genero 

Hermanni Forbitoris a dicto Henrico Crabbart dudum venditi quem censum X 

librarum dictus Henricus (dg: Crabbart junior) de Lare erga dictum 

Henricum Crabbart juniorem emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie (dg: ven) supportavit Johanni de Neijsel ad opus Henrici van 

den Broec de Rode sancte Ode cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti quondam Henrici de Lare et quorumcumque heredum van den (dg: Lare 

d) Lare deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum secunda post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 008r 11 di 31-12-1387. 

Sijmon van Mijrabellum, Arnoldus van Ghele en Ywanus Stierken beloofden aan 

Johannes van den Doerne, tbv hr Jordanus Brant, 200 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Sijmon de Mijrabello Arnoldus de Ghele et Ywanus Stierken promiserunt 

Johanni van den Doerne ad opus domini Jordani Brant CC Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Hubertus datum (dg: secunda) 3a post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 008r 12 di 31-12-1387. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 008r 13 di 31-12-1387. 

Voornoemde Sijmon van Mijrabellum en Arnoldus van Ghele beloofden aan 

Philippus Jozollo 200 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1388; 31+29+31+30+31+24=176 dgn) te betalen. 
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Dicti Sijmon et Arnoldus promiserunt Philippo Jozollo IIc Hollant gulden 

ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf1 B 05 f. 8v. 

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

 mensis decembris die ultima anno LXXX octavo: dinsdag 31-12-1387. 

 in crastino circumcisionis: donderdag 02-01-1388. 

 

BP 1178 f 008v 01 di 31-12-1387. 

Willelmus zv Wijnkinus verkocht aan Henricus van Tephelen (1) een huis en 

tuin in Loet, tussen Hermannus zv Deijnkinus enerzijds en Walterus zv 

Leijta anderzijds, (2) een stukje land in Loet, achter voornoemde tuin, aan 

hem overgedragen door Theodericus van den Ham van Loet en zijn vrouw 

Mechtildis. Hermannus gnd Wijnkens soen bv voornoemde Willelmus deed 

afstand. 

 

[Willelmus] filius Wijnkini domum et ortum sitos in parochia de Loet 

inter hereditatem Hermanni filii Deijnkini ex uno et inter hereditatem 

Walteri filii Leijte ex alio atque quandam particulam terre sitam in 

dicta parochia retro ortum predictum supportatas sibi a Theoderico van 

den Ham de Loet marito legitomo Mechtildis [sue] uxoris et ab ipsa 

Mechtilde prout in litteris hereditarie vendidit Henrico de Tephelen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Quo facto Hermannus dictus Wijnkens soen frater 

dicti Willelmi super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 008v 02 di 31-12-1387. 

Gerardus Ossen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Ossen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 008v 03 di 31-12-1387. 

(dg: Yda wv Willelmus Loijer en Willelmus bvw voornoemde Wil). 

 

(dg: Yda relicta quondam Willelmi Loijer cum tutore et Willelmus filius 

dicti quondam Wil). 

 

BP 1178 f 008v 04 di 31-12-1387. 

Destijds had Arnoldus Dicbier gerechtelijk gekocht van Willelmus Loijer de 

jongere alle goederen van Henricus zvw Henricus van Steensel. Vervolgens 

had voornoemde Arnoldus Dicbier die goederen overgedragen aan voornoemde 

Willelmus Loijer. Yda wv voornoemde Willelmus Loijer en Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus droegen thans over aan Walterus zv Henricus van Ghempe 

(1) de goederen, gnd het Goed ter Brake, in Oerle, zoals die aan voornoemde 

Henricus zvw Henricus van Steensel behoorden, (2) een huis zonder 

ondergrond, aldaar, naast voornoemde goederen, welk huis op voornoemde 

goederen ter Brake stond; voornoemde Yda en Willelmus behouden een 

b-erfpacht, cijnzen en vlas, die wijlen voornoemde Willelmus Loijer hieruit 

beurde. De brief overhandigen aan hem of aan hr Walterus van Stratem 

priester. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Dicbier omnia et singula (dg: col) 

bona Henrici filii quondam Henrici de Steensel quocumque locorum 

consistentia sive sita erga Willelmum Loijer juniorem emendo 

acquisivisset per judicem mediante sententia etc et cum deinde dictus 

Arnoldus Dicbier dicta bona omnia et singula hereditarie supportasset 

dicto Willelmo Loijer prout in litteris constituta igitur coram scabinis 

infrascriptis Yda relicta dicti quondam Willelmi Loijer cum tutore et 

Willelmus filius dicti quondam Willelmi bona dicta tGoet ter Brake cum 
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suis attinentiis #universis quocumque sitis# sita in parochia de Oerle 

prout huiusmodi bona ter Brake vocata cum suis attinentiis universis ad 

dictum (dg: H) Henricum filium quondam Henrici de Steensel spectare 

consueverunt atque domum sine fundo (dg: que do) consistentem ibidem 

iuxta bona predicta et que domus supra dicta bona ter Brake vocata (dg: 

v) stare consueverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero filio 

(dg: qu) Henrici de Ghempe cum litteris et jure occacione premissorum 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: ex) salvis tamen dictis Yde et Willelmo hereditaria 

paccione censibus et lino quos dictus quondam Willelmus Loijer ex 

premissis de jure habuit solvendos iuxta formam et tenorem litterarum 

exinde confectarum ut dictus (dg: Henricus) Walterus recognovit. Testes 

Willelmus et Berwout datum supra. Tradetur littera sibi vel domino 

Waltero de Stratem presbitro. 

 

BP 1178 f 008v 05 di 31-12-1387. 

Voornoemde Walterus zv Henricus van Ghempe beloofde voornoemde Yda en 

Willelmus schadeloos te houden van alle aanspraken ivm voornoemde goederen. 

 

Dictus Walterus promisit super habita et habenda dictos Ydam et Willelmum 

indempnes servare ab omni impeticione et vexatione eis evenientibus seu 

eventuris quovis modo in futurum a quibuscumque personis occacione 

dictorum bonorum et cum suis attinentiis et domus sine fundo #et inde 

emergentibus# (dg: in) in judicio spirituali vel in judicio seculari aut 

alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 008v 06 di 31-12-1387. 

Hiervan een instrument maken, en daaraan toevoegen: voorzover de schade met 

twee getuigen wordt aangetoond. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, hr Walterus van Strathem en Gerardus van Ussen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo prout et in quantum huiusmodi 

dampna et expensa per duos testes poterint probare. Acta in camera 

presentibus scabinis domino Waltero de (dg: Straten) Strathem et Gerardo 

de Ussen testibus datum mensis decembris die ultima hora vesperarum anno 

LXXX (dg: se) octavo. 

 

BP 1178 f 008v 07 do 02-01-1388. 

Henricus Weijer verhuurde aan Ghibo zv Henricus gnd Emonts soen (1) een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Druenen, tussen Matheus zvw Johannes 

Luwe enerzijds en Arnoldus zvw Henricus gnd Heijnman Blide anderzijds, (2) 

4 gerden, in Druenen, tussen Johannes Boem enerzijds en Ghibo Vrijese 

anderzijds, strekkend vanaf de weg tot aan de plaats gnd ter Scheet, voor 

een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (wo 25-12-1387), per 

jaar voor de onraad, 1½ mud rogge, Bossche maat, en 18 pond, ?1 {aantal 

niet vermeld} Hollandse plakken voor 2 groten gerekend, met Kerstmis te 

leveren en te betalen. De huurder beloofde de onraad voor zijn rekenening 

te nemen, en verder sloten, dijken en omheiningen; ook zal hij het huis 

onderhouden. Ghibo zal geen recht hebben in een moer achter voornoemd huis. 

 

Ghisbertus solvit. 

Henricus Weijer domum ortum et peciam terre ipsis adiacentem sitos in 

parochia de Druenen inter hereditatem Mathei filii quondam Johannis Luwe 

ex uno et hereditatem Arnoldi filii quondam Henrici dicti Heijnman Blide 

ex alio item IIIIor (dg: vir) mensuras dictas gherden sitas in dicta 

parochia inter hereditatem Johanni[s] Boem ex uno et hereditatem Ghibonis 

Vrijese ex alio tendentes a plathea ad locum dictum ter Scheet ut dicebat 

locavit Ghiboni filii! Henrici dicti (dg: Emonts) Emonts soen ab eodem ad 

spacium trium annorum a nativitatis Domini preterito possidendas pro 

oneribus dictis onraet exinde faciendis et solvendis etc et pro uno et 

dimidio modiis siliginis mensure de Busco et pro decem et octo libris 
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scilicet !Hollant placken pro II grossis computato dandis dicto Henrico 

ab alio in nativitatis Domini et pro primo nativitatis Domini proxime 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia et quod ipse omnia onera ad dictas 

hereditates spectantia (dg: atque) solvet et fossata aggeres (dg: fossa) 

et sepes ad premissa spectantes necnon domum predictam in laudabili 

disposicione tenebit quod dicto Henrico nullum dampnum exinde eveniat 

item quod dictus Ghibo nullum jus habebit in hereditate dicta moer retro 

dictam domum sita nec eandem hereditatem moer vocatam apprehendat quovis 

modo. Testes Sijmon et Hubertus datum in crastino (dg: ...) ....... 

circumcisionis. 

 

BP 1178 f 008v 08 do 02-01-1388. 

Johannes van Rode kousenmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

overgedragen door Jacobus van Hedel. 

 

Johannes de Rode caligator hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis supportatam sibi a 

Jacobo de Hedel prout in litteris monuit de tribus annis. Testes 

Willelmus et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 008v 09 do 02-01-1388. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer droeg over aan Albertus 

Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een stuk land, gnd ter 

Heiliger Bosse, ½ mud gerst groot, in Berghem, naast wijlen Willelmus gnd 

van Zonne, (2) een ander stuk land, 2 zester gerst groot, onder Dure, naast 

erfgoed gnd die Kwade Hegakker, welke cijns aan wijlen voornoemde Henricus 

gnd van Laer was verkocht door Petrus zvw Johannes van Meghen, en welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Laer hereditarium censum XL solidorum 

monete (dg: solvendum hereditarie) dandum et solvendum hereditarie 

Martini de quadam pecia terre vocata conventualiter ter Heiliger Bossche 

dimidium modium ordei in semine annuatim !in semine capiente sita in 

parochia de Berchen contigue iuxta hereditatem quondam Willelmi dicti de 

Zonne et de reliqua pecia terre duo sextaria ordei in semine capiente 

annuatim sita infra parochiam de Dure contigue iuxta hereditatem dictam 

die Quade Hegacker venditum dicto quondam Henrico dicto de Laer a Petro 

filio quondam Johannis de Meghen prout in litteris et quem censum nunc ad 

se pertinere dicebat hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus mense 

sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Henrici 

deponere. Testes Ghisbertus et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 008v 10 do 02-01-1388. 

De broers Ghisbertus en Gerardus, kv Johannes gnd Screijnmaker van Berze, 

verkochten aan hun voornoemde vader Johannes een stukje beemd, in 

Oostelbeers, tussen kvw Gerardus Heijmerich enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit 4 plack. 

Ghisbertus et Gerardus fratres liberi Johannis dicti Screijnmaker #de 

Berze# particulam prati sitam in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Heijmerich ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio ut dicebat hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni eorum patri promittentes warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ducis inde solvendo. Testes Berwout et Hubertus datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 008v 11 do 02-01-1388. 

Johannes van den Ors zv Jacobus gnd Kathelinen soen verkocht aan Johannes 

Andries soen van Lennenshoevel een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lennensheuvel, ter plaatse gnd Onderstal, tussen Mijchael gnd Moelner 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 3 kapoenen en 2 

schelling gemeen paijment. 

 

Johannes van den Ors filius Jacobi dicti Kathelinen soen peciam terre 

stam in parochia de Bucstel in loco dicto Lennenshoevel (dg: inter h) ad 

locum dictum Onderstal inter hereditatem Mijchaelis dicti Moelner ex uno 

et inter communem plateam ex alio hereditarie vendidit Johanni Andries 

soen de Lennenshoevel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus caponibus et duobus solidis communis pagamenti annuatim 

exinde solvendis. 

 

BP 1178 f 008v 12 do 02-01-1388. 

Henricus zv Henricus gnd Paedse verkocht aan Willelmus zvw Ludovicus van 

den Elsbroec een huis en tuin, waarin voornoemde Henricus Paedse woonde, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, tussen Katherina Moerkens enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Katherina, 

belast met grondcijnzen. 

 

Henricus (dg die Paedse junior domum et ortum) filius Henrici dicti 

Paedse domum et ortum in quibus dictus Henricus Paedse morari consuevit 

sitos in parochia de Bucstel in loco dicto Tongheren inter hereditatem 

Katherine Moerkens ex uno et inter communm plateam ex alio tendentes cum 

fine ad hereditatem dicte Katherine ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam (dg: Wil) Ludovici van den Elsbroec promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domini fundi exinde 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Berwout et Hubertus datum in crastino 

circoncisionis. 

 


