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1178 mf1 B 06 f. 9. 

 in crastino circumcisionis: donderdag 02-01-1388. 

 

BP 1178 f 009r 01 do 02-01-1388. 

Petrus die Doncker van Hees verkocht aan Arnoldus Koijt een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

2 stukken land, 5½ lopen rogge groot, in Hees, ter plaatse gnd op die 

Vergart, (1) tussen Arnoldus Bonen soen enerzijds en Ghisella van Hezewijc 

anderzijds, (2) tussen Wautgherus gnd Wautghers soen enerzijds en voornoemd 

erfgoed van voornoemde Ghisella anderzijds, reeds belast met 3 lopen rogge, 

b-erfpacht. 

 

Petrus die Doncker de Hees hereditarie vendidit Arnoldo (dg: h) Koijt 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in B[usco] tradendam ex duabus peciis 

terre #quinque et dimidium lopinos siliginis in semine capientibus# sitis 

in parochia de Hees in loco dicto (dg: d) op die Vergart quarum una inter 

hereditatem Arnoldi Bonen soen ex [uno et inter] hereditatem Ghiselle de 

Hezewijc ex alio et altera inter hereditatem Wautgheri dicti Wautghers 

soen ex uno et inter dictam hereditatem dicte Ghiselle ex alio site sunt 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus lopinis siliginis hereditarie 

paccionis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Berwout 

et Steenwech datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1178 f 009r 02 do 02-01-1388. 

Johannes van den Ors zv Jacobus Kathelinen soen beloofde aan zijn 

voornoemde vader Jacobus, een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis1 en erf van wijlen 

Arnoldus van den Blocke, aan voornoemde Johannes behorend, in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes gnd die Ronghe enerzijds en 

erfgoed van Jacobus van Bascot anderzijds, en uit andere goederen van 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes van den Ors filius Jacobi Kathelinen soen promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicto Jacobo suo patri vitalem 

pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco (dg: solv) anno 

quolibet ad vitam dicti Jacobi et non ultra purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradendam ex domo et area quondam Arnoldi 

van den Blocke (dg: sita) ad dictum Johannem spectante sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis dicti die Ronghe ex uno et 

inter hereditatem Jacobi (dg: v) de Bascot ex alio atque ex ?ceteris 

bonis primodicti Johannis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum #Jacobus# mortuus fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 03 do 02-01-1388. 

Marcelius van der Scueren verkocht aan Boudewinus gnd Beijs een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (di 02-02-1389), gaande uit (1) een akker, gnd die 

Huisakker, in Tongerlo, naast het gewanthuis aldaar enerzijds en een gemene 

weg richting de molen van Colle anderzijds, (2) een beemd, in Tongerlo, ter 

plaatse gnd in het Herren Broek, beiderzijds tussen kvw Willelmus gnd Jans 

soen, (3) een beemd, gnd Diesschot, in Tongerlo, tussen kinderen gnd des 

Dekens Kijnderen enerzijds en Heijnmannus Heijnen soen anderzijds, (4) 

                         
1 Zie → BP 1181 p 331r 03 wo 19-03-1399, overdracht vruchtgebruik in het 

huis. 
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erfgoederen, gnd Wedekens Hoeve, in Geldrop, beiderzijds tussen de gemeint, 

met een eind strekkend aan Johannes Sprengher, reeds belast met 

grondcijnzen en een b-erfpacht van 3 mud rogge. 

 

Marcelius van der Scueren hereditarie vendidit Boudewino dicto Beijs 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime #futuro# ultra annum et in Busco tradendam ex quodam agro dicto 

die Huusacker dicti venditoris sito in parochia de (dg: Tongheren) 

Tonghelre iuxta (dg: panno) domum pannorum ibidem ex uno latere et inter 

communem viam tendentem #ibidem# versus molendinum de Colle ex alio atque 

ex quodam prato sito in dicta parochia in loco dicto int Herren Broec 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi dicti Jans soen ex utroque 

latere coadiacentem atque ex prato (dg: di) quodam dicto Diesscot dicti 

venditoris sito in dicta parochia inter hereditatem liberorum dictorum 

des Dekens Kijnderen ex uno et inter hereditatem (dg: Heijma) Heijnmanni 

Heijnen soen ex alio atque (dg: in) ex hereditatibus dictis Wedekens 

Hoeve sitis in parochia de (dg: Hel) Gheldorp inter communitatem (dg: 

circumquaque coad) ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Johannis Sprengher promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria 

paccione tribus! modiis siliginis exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 04 do 02-01-1388. 

Marcelius zvw Johannes gnd Pesels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius filius Johannis quondam dicti Pesels soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 05 do 02-01-1388. 

Arnoldus gnd Veertich Scillinge verkocht aan Johannes van Ghewanden een 

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

huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Arnoldus Vogeleer2 enerzijds en erfgoed van Lambertus Reijners soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 1 gulden pieter. 

 

Arnoldus dictus Veertich Scillinge hereditarie vendidit Johanni de 

Ghewanden hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area dicti veditoris sita in Busco ad (dg: 

vici) finem vici Orthensis inter hereditatem Arnoldi Vogeleer ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Reijners soen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu unius 

gulden peter exinde solvendo et suficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 06 do 02-01-1388. 

Willelmus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 07 do 02-01-1388. 

Johannes gnd Enghelberen soen van der Loefort verkocht aan Gerardus van 

Eijcke zvw Henricus Posteel 1 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Zandakker, tussen erfgoed van de monniken van Berne enerzijds en kv Jacobus 

Dorre anderzijds. 

 

Johannes dictus Enghelberen soen van der Loefort unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Zantacker inter 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 375r 12 do 29-08-1387, regeling weg tussen Voghelaer en 

Veertich Scillinge. 
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hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem liberorum 

Jacobi Dorre ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke 

filio quondam Henrici Posteel promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: tamquam de allodio). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 08 do 02-01-1388. 

Petrus zv Petrus gnd Enghelberen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Petri dicti Enghelberen soen prebuit et reportait. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 09 do 02-01-1388. 

Gerardus Yden soen verhuurde aan Johannes Otten soen een kamp van 2 morgen, 

behorend aan Willelmus Loijer, onder de vrijdom van Den Bosch, achter 

erfgoed van wijlen Roverus Uden soen, tussen Arnoldus van Ghele zvw Egidius 

enerzijds en Arnoldus Koijt anderzijds, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande heden. 

 

Solvit. 

Gerardus Yden soen quendam campum (dg: tria) #duo# iugera terre 

continentem spectantem ad Willelmum Loijer situm (dg: in p) infra 

libertatem opidi de Busco retro (dg: quondam) hereditatem quondam Roveri 

Uden soen inter hereditatem Arnoldi de Ghele filii quondam Egidii ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Koijt ex alio ut dicebat locavit Johanni 

Otten soen ab eodem ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium (dg: anno quolibet dictorum trium) libere possidendum 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 10 do 02-01-1388. 

Henricus zv Nijcholaus gnd Kather beloofde aan Philippus Tuijn snijder 10 

gulden vandaag over een jaar te betalen. 

 

Henricus filius (dg: F) Nijcholai dicti Kather promisit Philippo Tuijn 

sartori X gulden (dg: ad) a data presentium ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 11 do 02-01-1388. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Walterus van Oekel 48 gulden of de 

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

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Waltero de Oekel quadraginta octo florenos 

dictos gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 12 do 02-01-1388. 

Everardus zvw Petrus gnd Tijmmerman van Oestelberze mesmaker verkocht aan 

Erenvardus van den Vloge en Johannes Ackerman, tbv de H.Geest in 

Oostelbeers, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oostelbeers, met 

Lichtmis in Oostelbeers te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1389), gaande uit de helft in een beemd, die was van wijlen voornoemde 

Petrus Tijmmermans, in Oostelbeers, ter plaatse gnd aan Midberze Donk, 

tussen voornoemde Erenvardus van den Vloege enerzijds en Jutta Loden 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Everardus filius quondam Petri dicti Tijmmerman #de Oestelberze# 

cultellifex hereditarie vendidit (dg: Ever) Erenvardo van den Vloge et 

Johanni Ackerman ad opus mense sancti spiritus in (dg: Busco Oester) 

Oestelberze hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Oestelberze solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Oestelberze tradendam ex medietate ad (dg: se) dictum 

venditorem spectante in quodam prato (dg: dicti) quod fuerat dicti 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

5 

quondam Petri Tijmmermans sito in parochia de Oestelberze ad locum dictum 

aen Midberze Donc inter hereditatem dicti (dg: Everard) Erenvardi van den 

Vloege ex uno et inter hereditatem Jutte Loden ex !uno ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto domini fundi (dg: 

et sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 13 do 02-01-1388. 

Johannes van den Hautart droeg over aan Johannes Otten soen een b-erfpacht 

van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

stuk land, gnd Aven Stuk, in Dinther, beiderzijds tussen voornoemde 

Johannes gnd Otten soen, welke pacht aan hem was verkocht door jkr Johannes 

van Berlaer heer van Helmond en Keerberch. 

 

Solvit. 

Johannes van den Hautart hereditariam paccionem septem lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta (dg: Ave) communiter Aven Stuc sita in parochia de Dijnther 

inter hereditatem Johannis dicti Otten soen ex utroque latere 

coadiacentem venditam sibi a domicello Johanne de Berlaer domino de 

Helmont et de Keerberch prout in litteris supportavit dicto Johanni Otten 

soen cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 14 do 02-01-1388. 

Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen verkocht aan Petrus gnd die Hout een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Johannes die Smit 

enerzijds en kvw Theodericus van der Heijden anderzijds, met een eind 

strekkend aan een steeg gnd die Brugse Steeg. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai dicti Daems soen peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter hereditatem Johannis 

die Smit ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Theoderici van der 

Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: plateam) stegam dictam die 

Brugssche Stege ut dicebat hereditarie vendidit Petro dicto die (dg: 

Hout) Hout promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 15 do 02-01-1388. 

Margareta dvw Johannes van der Kijevits Hoeven verkocht aan de broers 

Johannes en Everardus, kvw Zibertus van der Scueren, 1 bunder beemd, ter 

plaatse gnd in Valulaar, tussen Willelmus gnd Bijerkens soen enerzijds en 

Henricus van Krekelhoven, Jacobus gnd Ghiben soen en Laurencius gnd 

Feijtcoren anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd op den 

Mostarts Grave aan der Monic Broec, en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemde Margareta, met recht van weg vanaf de gemeint over voornoemd 

ander erfgoed van Margareta, als er gehooid wordt of op andere geschikte 

tijden, belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld 

aan de heer van Helmond. 

 

Margareta filia quondam Johannis (dg: d) van der Kijevits Hoeven cum 

tutore unum bonarium prati situm in loco dicto in Valulaer inter 

hereditatem Willelmi dicti Bijerkens soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Henr) Henrici de Krekelhoven et Jacobi dicti Ghiben #soen# et 

Laurencii (dg: F) dicti Feijtcoren ex alio (dg: ut dicebat) tendens cum 

uno fine ad locum dictum op den Mostarts Grave aen der Monic Broec ut 

dicebat (dg: simul cum via) et cum reliquo fine ad hereditatem dicte 

Margarete simul cum jure eundi redeundi et pergendi cum suis curru et 

bestiis a communitate ibidem per dictam #reliquam# hereditatem dicte 

Margarete usque ad (?verbeterd uit: dictum) dictum bonarium prati tempore 

quo fenum ibidem est messum et (dg: tempore an) aliis temporibus tempore 

apto et ?congruo #hereditarie vendidit Johanni et Everardo fratribus 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

6 

liberis quondam Ziberti van der Scueren# promittens cum tutore warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu 

XL solidorum monete domino de Helmont exinde solvendis. Testes Ghisbertus 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 009r 16 do 02-01-1388. 

Johannes en Yda, kv Johannes die Carper, et Rodolphus zvw Ludovicus van der 

Sporct beloofden aan Henricus Voert, tbv Oda ev voornoemde Johannes 

Carpers, dat, ingeval voornoemde Oda zou leven na overlijden van voornoemde 

Johannes Carpers, dat zij dan het huis .. ......., waarin voornoemde 

Johannes Carper thans woont, in Heeswijk, tussen wijlen Ghibo Herinc 

enerzijds en Jacobus van den Eijnde anderzijds, zal bezitten, zolang ze 

leeft. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Johannes Yda liberi (dg: quondam) Johannis die Carper cum tutore et 

Rodolphus filius quondam Ludovici van der Sporct (dg: domum et ortum 

dicti q) promiserunt indivisi super omnia He[nrico] Voert ad opus Ode 

u[xoris] dicti Johannis Carpers si contingat dictam Odam vivere in 

humanis post decessum dicti Johannis Carpers quod extunc dicta Oda (dg: 

suum) domum .. ....... in quibus dictus Johannes Carper ad presens 

moratur sitas in parochia de Hezewijc inter hereditatem quondam Ghibonis 

Herinc ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Eijnde ex alio ad 

[vitam dicte] Ode #et non ultra# habebit et possidebit sine quavis 

conradictione (dg: su po). Datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

1178 mf1 B 07 f. 9v. 

 in crastino circumcisionis: donderdag 02-01-1388. 

 Sexta post circumcisionis: vrijdag 03-01-1388. 

 Sabbato post circumcisionis: zaterdag 04-01-1388. 

 

BP 1178 f 009v 01 do 02-01-1388. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen bakker verkocht aan 

Walterus van Oekel het zevende kamp, 6½ morgen ½ hont groot, gelegen voor 

Vlijmen, beneden de gemene weg aldaar richting Vlijmen, naast Johannes zv 

Truda richting het westen, aan voornoemde Agnes verkocht door de stad Den 

Bosch, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai de Meghen pistoris septimum campum sex et 

dimidium iugera terre et dimidium hont terre continentem situm ante 

Vlimen inferius communem plateam ibidem versus Vlimen contigue iuxta 

hereditatem Johannis filii Trude #versus occidens# venditum dicte Agneti 

ab oppido de Busco prout in litteris (dg: si) vero sigillo etc 

hereditarie vendidit Waltero de Oekel supportavit cum litteris jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus in dictis litteris contentis. Testes Ghisbertus et Hubertus 

datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1178 f 009v 02 do 02-01-1388. 

Johannes van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 03 do 02-01-1388. 

Jacobus Stephens soen verkocht3 aan Emondus van Zonne snijder de helft van 

een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Jacobus Willems soen enerzijds en erfgoed van Petrus van den Molen 

anderzijds, welke helft aan Henricus zvw Albertus van Maren en diens vrouw 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 162r 03 do 27-10-1384, kennelijk deze helft werd ook toen 

al verkocht. 
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Katherina dvw Gerardus Huben soen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Gerardus Huben soen, aan hem verkocht4 door Henricus zvw Albertus van 

Maren, voor verkoper gereserveerd een n-erfcijns van 50 schelling geld, die 

voornoemde koper uit deze helft aan voornoemde Jacobus beloofde. 

 

Jacobus (dg: Scout) Stephens soen medietatem domus et aree site in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem Jacobi Willems soen ex uno et inter 

hereditatem Petri van den Molen ex alio #+ {BP 1178 f 009v 04 invoegen}# 

venditam sibi ab Henrico flio quondam Alberti de Maren prout in litteris 

vendidit Emondo de Zonne sartori cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto venditori in 

dicta medietate #hereditario censu L solidorum monete# quam dictus emptor 

dicto Jacobo exinde promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 04 do 02-01-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 009v 03} 

+ que medietas Henrico filio quondam Alberti de Maren et Katherine sue 

uxori filie quondam Gerardi Huben soen de morte dicti quondam Gerardi 

Huben soen fuerat successione advoluta. 

 

BP 1178 f 009v 05 do 02-01-1388. 

Voornoemde Emondus beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfcijns5 van 50 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388), gaande 

uit voornoemde helft. 

 

Dictus Emondus promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarium 

censum L solidorum monete hereditarie mediatim nativitatis Domini et 

mediatim Johanni et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

dicta medietate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 06 do 02-01-1388. 

Johannes van Ghemert de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 07 do 02-01-1388. 

Voornoemde Emondus beloofde aan voornoemde Jacobus 8 oude schilden of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1388) en de andere 

helft met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389). 

 

Dictus Emondus promisit dicto Jacobo octo aude scilde seu valorem 

mediatim nativitatis Domini (dg: et mediatim) proxime futuro et mediatim 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvedos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 08 do 02-01-1388. 

Gerardus Brugman van Bucstel beloofde aan Reijnerus van Holten zv Petrus 

51½ mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus Brugman de Bucstel promisit Reijnero de Holten (dg: Pe) filio 

Petri LI et dimidium modios lupule mensure de Busco ad Remigii proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 09 do 02-01-1388. 

Everardus Funsel, Everardus van der Zee, Johannes van der Hoeven en 

Johannes van der Zoe beloofden aan Arnoldus van Ghele zvw Egidius, 

                         
4 Zie ← BP 1176 f 324r 08 ma 26-10-1383, verkoop van deze helft. 
5 Zie → BP 1179 p 090v 03 do 24-08-1391, overdracht van de erfcijns. 
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gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 17 oude 

schilden of de waarde te betalen, en dat zij een kamp van voornoemde 

Arnoldus van Ghele, ter plaatse gnd die Hoeven, naast Elizabeth van Zelant, 

voor de schouw zullen onderhouden. 

 

(dg: E Arnoldus de) Everardus Funsel Everardus van der Zee Johannes van 

der Hoeven #et# Johannes van der Zoe promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii ad spacium 

quinque annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quinque annorum decem et septem aude scilde seu valorem (dg: a) 

Martini et pro primo termino Martini proxime futuro et quod ipsi quendam 

campum ad dictum (dg: campum) Arnoldum de Ghele spectantem situm in loco 

dicto die Hoeven (dg: contigue iuxta) contigue iuxta hereditatem 

Elizabeth de Zelant cum zicht et zeijssen dictis quinque annis durantibus 

in bona disposicione ante scouwe observabunt sic quod dicto Arnoldo 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 10 do 02-01-1388. 

Reijnerus van Holten zv Petrus beloofde aan Jacobus die Laet 20 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Reijnerus de Holten filius Petri promisit Jacobo die Laet XX aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 11 do 02-01-1388. 

Johannes Spiker en Rijxkinus Crulliart beloofden aan Johannes Mol zv 

Gerardus 38½ frank of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Johannes Spiker et Rijxkinus Crulliart promiserunt Johanni Mol filio 

Gerardi XXXVIII et dimidium francken seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 12 do 02-01-1388. 

Willelmus van Aa vernaderde, in afwezigheid van Arnoldus Voegheleer, een 

weg in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, naast erfgoed van 

voornoemde Arnoldus Voeghelaer en naast erfgoed van Arnoldus Veertich 

Scillinge, welke weg voornoemde Arnoldus Voegelaer verworven6 had van 

voornoemde Arnoldus Veertich Scillinge. 

 

Willelmus de Aa (dg: pre) in absentia Arnoldi Voegheleer prebuit suos 

denarios ad redimendum quandam viam sitam in Busco ad finem vici (dg: v) 

Orthensis iuxta hereditatem dicti Arnoldi Voeghelaer et iuxta hereditatem 

Arnoldi Veertich Scillinge (dg: venditam) #quam# dictus Arnoldus 

Voegelaer (dg: a) #erga# dictum Arnoldum Veertich Scillinge acquisiverat 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 13 do 02-01-1388. 

Walterus zvw Johannes gnd Metten soen van Oerscot en Jacobus zvw Johannes 

van den Noddenvelt beloofden aan Henricus Steijmpel 51 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 8½ Hollandse plak met Sint-Jan 

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

 

Walterus filius quondam Johannis dicti Metten soen de Oerscot et Jacobus 

filius quondam Johannis van den Noddenvelt promiserunt Henrico Steijmpel 

LI licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

et (dg: novem) #octo et dimidium# Hollant placken ad nativitatis Johannis 

                         
6 Zie ← BP 1177 f 375r 12 do 29-08-1387, regeling mbt deze weg. 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 14 vr 03-01-1388. 

Johannes zvw Johannes van Boemel verklaarde dat Gerardus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel alle achterstallige termijnen betaald heeft van een 

b-erfcijns van 8 pond, die voornoemde wijlen Johannes van Boemel beurde, 

gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan de Peperstraat, op de hoek van een 

straat die loopt van de Peperstraat naar de Kolperstraat. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel palam recognovit sibi per 

Gerardum de Eijcke filium quondam Henrici Posteel fore satisfactum ab 

omnibus arrestadiis sibi restantibus de hereditario censu octo librarum 

quem dictus quondam Johannes de Boemel solvendum habuit hereditarie ex 

hereditate sita in Busco ad vicum dictum (dg: Colpers) Peperstraet supra 

conum vici tendentis a dicto (dg: Col) Peperstraet versus Colperstraet ut 

dicebat. Testes Berwout et Hubertus datum sexta post circumcisionis. 

 

BP 1178 f 009v 15 vr 03-01-1388. 

(dg: Willelmus en Johannes, kvw Nijcholaus gnd Broec, en Willelmus). 

 

(dg: Willelmus et Johannes liberi quondam Nijcholai dicti Broec #et# 

Willelmus). 

 

BP 1178 f 009v 16 ±vr 03-01-1388. 

Johannes zvw Nijcholaus van den Broec verkocht aan Arnoldus van Hees zvw 

Johannes die Rode van Hees (1) de helft van het woonhuis, achterhuis met 

ondergrond, met de osendruppen richting het erfgoed van wijlen Henricus 

Leijten soen, en erf van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen enerzijds en 

erfgoed van Henricus Wolf anderzijds, lopend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan een voorraadkamer van voornoemde wijlen Henricus 

Leijten soen, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 18 

schelling oude pecunia, met het recht een weg te mogen gebruiken aldaar, 

naast erfgoed van voornoemde Henricus Leijten soen enerzijds en erfgoed van 

Walterus Colbornere en Arnoldus Abts anderzijds, lopend van de gemene weg 

achterwaarts tot aan het gemene water, (2) de helft van een weg, 6 voet 

breed, aldaar in het erfgoed van voornoemde wijlen Henricus Leijten soen, 

dwars verlopend vanaf voornoemd erf in het erfgoed van voornoemde wijlen 

Henricus Leijten tot aan voornoemde weg. Henricus Leijten soen zal zelf 

zijn gebouwen, weg, poort van die weg, en afscheidingen onderhouden. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai van den Broec medietatem domus 

#habitationis (dg: cum) domus posterioris cum suo fundo cum !stillidiis 

dictarum domuum Henrici versus dictam hereditatem dicti quondam Henrici 

Leijten soen# et aream dicti quondam Nijcholai sui patris site in Busco 

ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Henrici Leijten soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Wolf ex alio tendentis a (dg: a) a 

communi platea retrorsum ad quoddam promptuarium dicti quondam Henrici 

Leijten soen simul cum #pleno# jure (dg: eundi vs) utendi et fruendi 

quadam via sita ibidem iuxta hereditatem dicti Henrici Leijten soen 

(verbeterd uit: ex-en) ex uno et inter hereditatem Walteri Colbornere et 

Arnoldi Abts ex alio tendente a communi platea retrorsum ad communem (dg 

plateam #cum# aqua) #aquam# atque (dg: quandam) medietatem vie #sex 

pedatas in latitudine continentis# consistentis ibidem in hereditate 

dicti quondam Henrici (dg: Le) Leijten soen tendentis a dicta (dg: domo 

poster) #area ex transverso in hereditate dicti quondam (dg: Joh) Henrici 

Leijten per .... ?eiusdem# usque ad dictam viam (dg: et) ut hereditarie 

vendidit Arnoldo de Hees filio quondam Johannis die Rode de Hees 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis de dicta domo et area et ex dicta hereditate 

dicti quondam Leijten (verbeterd uit: Leijden) soen solvendo et 
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hereditario censu XVIII (dg: ..) solidorum antique pecunie ex dicta domo 

et area de jure solvendo hoc addito quod dicti (dg: -us) emptor et 

heredes dicti Henrici Leijten soen dictis viis equaliter utentur et uti 

valebunt quotiens ipsi seu eorum alter indigebit et quod dicte vie (dg: 

permanebunt) in omnibus et per omnia prout ibidem consistent in anteriori 

permanebunt eorum communis item quod eades dicti Henrici Leijten soen 

(dg: ?insuper dictam viam) sub suis laboribus et expensis et absque 

laboribus et expensis dicti emptoris perpetue laudabiliter observabit. 

{in margine sinistra:} viam portam dicte vie et sepes. 

 

BP 1178 f 009v 17 za 04-01-1388. 

Willelmus en Johannes, kvw Nijcholaus Broec, verkochten de helft van 

voornoemd huis, erf en achterhuis en weg etc aan voornoemde Arnoldus van 

Hees, belast met vermelde cijnzen. 

 

Willelmus et Johannes liberi quondam Nijcholai Broec medietatem dicte 

domus et aree et domus posterioris et vie etc ut prius vendiderunt dicto 

Arnoldo de Hees promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus ut supra. Testes Ghisbertus et 

Theodericus datum sabbato post circumcisionis. 

 

BP 1178 f 009v 18 za 04-01-1388. 

Gerardus zv Conrardus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius Conrardi Writer prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 009v 19 za 04-01-1388. 

Voornoemde broers Willelmus en Johannes, kvw Nijcholaus Broec, en Arnoldus 

van Ghewanden beloofden aan voornoemde Arnoldus van Hees dat Katherina dv 

voornoemde Arnoldus van Ghewanden, verwekt bij Luijtgardus dvw Nijcholaus 

Brodeken, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen van voornoemd huis, 

erf, achterhuis en weg etc. 

 

Dicti Willelmus et Johannes fratres et Arnoldus de Ghewanden promiserunt 

indivisi super omnia dicto Arnoldo de Hees quod ipsi Katherinam filiam 

dicti Arnoldi de Ghewanden ab eodem Arnoldo de Ghewanden et Luijtgarde 

(dg: -s) filia quondam Nijcholai Brodeken pariter (dg: genitorum) genitam 

super dicta domo et area et domo posteriori et via etc ad opus dicti 

Arnoldi de Hees quamcito ad annos pubertatis pervenerit faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 009v 20 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Arnoldus van Ghewanden een 

jaarlijkse cijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan (wo 24-06-1388), 

gaande uit voornoemd huis, erf en weg, te betalen totdat Katherina dv 

voornoemde Arnoldus van Ghewanden meerderjarig is. 

 

Dictus Arnoldus de Hees promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Arnoldo de Ghewanden annuum censum X librarum monete anno 

quolibet quousque Katherina filia dicti (dg: Huberti) Arnoldi de 

Ghewanden pervenerit ad annos sue pubertatis mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Johannis ex dicta domo area et via 

tali condicione quod cum dicta Katherina (dg: omnia) ad annos sue 

pubertatis pervenerit extunc erit quitus. 

 

1178 mf1 B 08 f. 10. 

 Sexta post circumcisionis: vrijdag 03-01-1388. 

 Sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1388. 
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BP 1178 f 010r 01 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Arnoldus van Ghewanden gedurende 

10 jaar, elk jaar, 9 pond 15 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Zouden voornoemde Arnoldus van 

Ghewanden en zijn dochter Katherina, beiden, binnen deze 10 jaar 

overlijden, dan gaan de sommen die dan nog betaald moeten worden naar erfg7 

van voornoemde Katherina, van de zijde van wijlen Luijtgardis mv voornoemde 

Katherina. 

 

Dictus Arnoldus de Hees promisit super omnia se daturum et soluturum 

Arnoldo de Ghewanden ad spacium X annorum post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum [sine medio] sequentium anno quolibet dictorum X 

annorum novem libras et XV solidos monete mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino (dg: mediatim) in festo nativitatis Domini 

proxime futuro tali condicione si #et si ....... Arnoldum de Ghewanden 

interim decedere extunc Katherine eius filie ?donaverit# contingat dictum 

Arnoldum de Ghewanden et Katherinam eius filiam (dg: decedere in d) ambos 

decedere infra dictos X annos extunc dicta pecunia (dg: protunc) 

provenienda (dg: do d #in# t) post decessum dictorum Arnoldi de Ghewanden 

et Katherine amborum de premissis dicto spacio durante spectabit (dg: 

Willelmum et) ad heredes dicte Katherine ex parte et latere quondam 

Luijtgardis matris olim dicte Katherine. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 02 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Arnoldus van Ghewanden 65 oude 

schilden, 3 Hollandse gulden voor 2 oude schilden gerekend, met Sint-Jan 

over 1 jaar (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Hees promisit super omnia Arnoldo de Ghewanden (dg: 

LXV) sexaginta quinque aude scilde scilicet tribus Hollant gulden pro 

duobus aude scilde seu valorem a festo nativitatis (dg: #Domini# Johannis 

proxime futuro ultra decem annos persolvendos) Johannis proxime futuro 

ultra undecim annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 03 za 04-01-1388. 

Vervolgens beloofde voornoemde Arnoldus van Hees aan de broers Willelmus en 

Johannes, kvw Nijcholaus Brodeken, dat hij voornoemd geld, telkens binnen 

een jaar na een betalingstermijn, in overleg met voornoemde Willelmus en 

Johannes zal beleggen in erfgoederen of erfrenten, onder de vrijdom van Den 

Bosch, welke erfgoederen en erfrenten zullen behoren aan Katherina dv 

voornoemde Arnoldus van Ghewanden, maar wel heeft voornoemde Arnoldus van 

Gewanden hierin zijn vruchtgebruik. Zou voornoemde Katherina zonder wettig 

nageslacht overlijden, dan gaan die erfgoederen en erfrenten, na haar 

overlijden en overlijden van voornoemde Arnoldus van Ghewanden, beiden, 

naar voornoemde Willelmus en Johannes. 

 

#Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur# dictus 

Arnoldus de (dg: Hees) promisit super omnia Willelmo et Johanni fratribus 

liberis quondam Nijcholai Brodeken quod ipse dictam pecuniam infra annum 

postquam (dg: postquam) post dictum terminum solucionis de consilio 

dictorum Willelmi et Johannis fratrum exponet et convertet pro 

hereditatibus seu pro hereditariis redditibus (dg: prout se extendet) 

sitis infra villicacionem de Busco prout se extendet et que hereditates 

seu hereditarii redditus sic acquirendi spectabunt pleno jure ad 

Katherinam filiam dicti Arnoldi de Ghewanden salvo hoc quod dictus 

Arnoldus de Gewanden suum usufructum possidebit et si contingat dictam 

Katherinam decedere (dg: an) sine prole legitima seu antequam dictas 

hereditates seu hereditarios redditus alienaverit quod extunc huiusmodi 

                         
7 Zie → BP 1179 p 630v 07 do 04-12-1393, een erfgenaam doet afstand; 

crediteuren zijn in leven. 
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hereditates et redditus post decessum dictorum Arnoldi de Ghewanden et 

Katherine sue filie amborum ad dictos Willelmum et Johannem hereditario 

jure devolventur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 04 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees droeg over aan Johannes zv Nijcholaus Broec, 

tbv Margareta wv Nijcholaus, voor de duur van haar leven, (1) een 

achterhuis van wijlen Nijcholaus Broec, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

achter het woonhuis van voornoemde wijlen Nijcholaus, (2) een deel van een 

tuin achter voornoemd achterhuis gelegen, richting het water, te weten het 

deel direct naast het achterhuis, 15 voet lang. Al wat voornoemde Margareta 

in voornoemd achterhuis zal bouwen, dat zal voornoemde Arnoldus na haar 

overlijden, moeten betalen, volgens schatting van twee mannen, één aan te 

wijzen door voornoemde Arnoldus en de andere door erfg van voornoemde 

Margareta. 

 

Dictus Arnoldus de Hees domum posteriorem quondam Nijcholai Broec sitam 

ad aggerem Vuchtensem retro domum habitationis dicti quondam Nijcholai 

atque quandam partem orti (dg: siti retro dictam domum posteriorem X) 

#siti# retro (dg: ort) dictam domum posteriorem versus aquam scilicet 

illam partem que sita est contigue iuxta dictam domum posteriorem versus 

aquam et que pars continet XV pedatas in (dg: latitudine) longitudine ut 

dicebat supportavit Johanni filio Nijcholai #Broec# ad opus Margarete 

relicte quondam Nijcholai #ab eadem ad suam vitam et non ultra# 

promittens ratam servare et obligationem deponere tali condicione quod 

quidquid dicta Margareta in dicta domo posteriori edificabit hoc dictus 

Arnoldus solvere tenebitur post decessum dicte Margarete iuxta taxationem 

duorum virorum quorum unus a dicto Arnoldo et alter ab heredibus dicte 

Margarete sumentur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 05 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Johannes zvw Nijcholaus Broec 40 

Hollandse gulden of de waarde direct na overlijden van Margareta, mv 

voornoemde Johannes, te betalen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: promisit) de Hees promisit (dg: fi) Johanni filio 

quondam Nijcholai Broec (dg: octuaginta #quadraginta) XL Hollant# gulden 

seu valorem statim post decessum (dg: dicte) Margarete matris dicti 

Johannis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 06 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Johannes zvw Nijcholaus Broec 97½ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Hees promisit Johanni filio quondam Nijcholai Broec 

nonaginta septem et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 07 za 04-01-1388. 

(dg: Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Johannes zv Nijcholaus 

Broec, tbv erfg van Margareta evw voornoemde Nijcholaus, 40 Hollandse 

gulden of de waarde direct na overlijden van voornoemde Margareta). 

 

(dg: Dictus Arnoldus de Hees promisit Johanni filio Nijcholai Broec #ad 

opus heredum Margarete uxoris quondam Nijcholai predicti# XL Hollant 

gulden seu valorem statim post decessum dicte Margarete .. Testes datum 

supra). 

 

BP 1178 f 010r 08 za 04-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Hees beloofde aan Willelmus zv Nijcholaus Broet, 
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tbv hem en Katharina dv Arnoldus van Ghemonden, 40 Hollandse gulden8 of de 

waarde direct na overlijden van Margareta, mv voornoemde Willelmus, te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Hees promisit Willelmo filio Nijcholai Broet ad opus 

sui et ad opus Katharine filie Arnoldi de Ghemonden XL Hollant gulden seu 

valorem statim post decessum Margarete matris dicti Willelmi 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 09 vr 03-01-1388. 

Henricus die Hoessche zvw Johannes die Hoessche verkocht aan Johannes van 

Ynghen zvw Walterus Bijekens soen ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in die Voorste Pedeleer, tussen Willelmus Bijeken enerzijds en 

Willelmus zvw Henricus Mudeken anderzijds, zoals die daar gelegen is ?naar 

de maat gnd hoefslag, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus die Hoessche filius quondam Johannis die Hoessche dimidium iuger 

terre situm in parochia de Littoijen in loco dicto in die Vorsten 

Pedeleer inter hereditatem Willelmi Bijeken ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Henrici Mudeken ex alio #in ea quantitate qua 

ibidem sita est .. mensuram dictam Hoefslach# ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Ynghen filio quondam Walteri Bijekens soen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus. Testes Willelmus et Berwout 

datum sexta post circumcisionis. 

 

BP 1178 f 010r 10 vr 03-01-1388. 

Johannes Muijlken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit VII Vleemsche plack. 

Johannes Muijlken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 11 vr 03-01-1388. 

Mijchael die Haest beloofde aan zijn broer Paulus 72 franken of de waarde 

na maning te betalen. 

 

Mijchael die Haest promisit Paulo suo fratri LXXII francken (dg: ad) seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 12 vr 03-01-1388. 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze en Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen 

van Bernheze beloofden aan Johannes gnd Boen chirurgijn en Johannes van 

Drueten 150 oude schilden, 3 gulden van Holland of Gelre voor 2 oude 

schilden gerekend, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1388) in 

Grave, in de parochiale ?kerk aldaar, te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Andree de Bernheze et Arnoldus filius quondam 

Arnoldi Henssen soen de Bernheze promiserunt Johanni dicto Boen cyrurgico 

Johanni de Drueten seu eorum alteri centum et quinquaginta aude scilde 

scilicet tribus florenis dictis gulden Hollandie vel Ghelrie pro (dg: 

duob) duobus aude scilde computato ad cathedram Petri proxime futurum et 

in oppido de Gravia in parrochiali [?ecclesia] ibidem tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 13 vr 03-01-1388. 

De broers Johannes en Matheus, kv Johannes van Os steenbakker, en Margareta 

mv voornoemde Johannes van Os beloofden voornoemde Goeswinus en Arnoldus 

                         
8 Zie → BP 1179 p 629r 03 do 04-12-1393, overdracht van de helft van deze 

40 gulden. 
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schadeloos te houden. 

 

+. 

Johannes et Matheus fratres liberi Johannis de Os pannicide et Margareta 

mater dicti Johannis de [Os] promiserunt super omnia dictos Goeswinum et 

Arnoldum indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 14 za 04-01-1388. 

Ghibo zvw Hermannus Bac droeg over aan Theodericus van Wolkenborch, tbv hem 

en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes die Wever van Berze, voor de duur van 

hun leven resp. van de langstlevende, een kamer met ondergrond, 13 voet 

breed en 28 voet lang, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de 

Molenbrug, tussen het woonhuis van voornoemde Ghibo enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Rademaker anderzijds. Theodericus zal de kamer niet 

verwaarlozen. Ghibo en Theodericus zullen de tussenwand tussen het woonhuis 

van Ghibo en voornoemde kamer voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac quendam cameram cum suo fundo #XIII 

pedatas in latitudine et XXVIII pedatas in longitudine continentem# sitam 

in Buscoducis in vico Vuchtensi ultra pontem Molenbrugge inter domum 

habitationis dicti Ghibonis ex uno et inter hereditatem Johannis quondam 

Rademaker ex alio (dg: tendentem a vi) supportavit Theoderico de 

Wolkenborch ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Johannis die Wever de Berze ab eis seu eorum altero (dg: ad) diutius 

vivente et non ultra possidendam promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dictus Theodericus dictam cameram non 

deteriorabit et quod dicti Ghibo Theodericus parietem consistentem in 

dictam domum habitationis dicti Ghibonis #inter dictam cameram# et (dg: 

Theodericus) ad vitam dictorum Theoderici et Heijlwigis in bona 

disposicione sub eorum communibus expensis observabunt tali condicione 

quod dicta camera cum suo fundo ad dictum (dg: .) Ghibonem post decessum 

dictorum Theoderici et Heijlwigis amborum (dg: p) hereditarie devolvetur. 

Testes Ghisbertus et Willelmus datum sabbato post circoncisionis. 

 

BP 1178 f 010r 15 za 04-01-1388. 

Theodericus zv Henricus gnd Clerc van Maerle snijder verkocht aan Johannes 

zv Ghisbertus van den Werde (1) een huis9 en erf in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van wijlen Boudekinus gnd 

Paueter van Driel enerzijds en erfgoed van Franco zvw Arnoldus gnd Splitaf 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes, Petrus en Aleijdis, kv ....... 

gnd Heze, (2) een weg lopend vanaf het huis achterwaarts tot aan de stroom, 

belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 52 schelling geld aan 

dekaan en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch en aan het klooster 

Porta Celi, en een b-erfcijns van 48 schelling voornoemd geld aan 

voornoemde Theodericus verkoper, door de koper beloofd. Er is een regeling 

mbt de weg die achter voornoemd huis loopt. 

 

Theodericus filius Henrici dicti Clerc de Maerle sartor domum et aream 

sitam in Busco retro claustrum fratrum minorum inter hereditatem 

Boudekini dicti [10quondam] Paueter de Driel ex uno et inter hereditatem 

Franconis filii quondam Arnoldi dicti Splitaf ex alio venditam sibi a 

Johanne Petro et Aleijde liberis ....... ....... dicti Heze prout in 

litteris (dg: he) simul cum via (dg: et hereditate sita retro dictam 

domum) tendente a dicta domo retrorsum ad aquam ibidem currentem prout 

ibidem ....... ....... et ad dictum Theodericum dinoscitur pertinere 

hereditarie vendidit (dg: Hen) Johanni filio Ghisberti van den Werde 

supportavit cum litteris et aliis jure promittens ratam servare et 

                         
9 Zie → BP 1175 f 108v 03 ±zo 10-05-1388, overdracht van dit huis. 
10 Aanvulling op basis van BP 1175 f 108v 03. 
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obligationem deponere [exceptis] censu domini ducis et hereditario censu 

quinquaginta duorum solidorum monete decano et capitulo ecclesie sancti 

Johannis in Busco et conventui de Porta Celi exinde solvendis [dandis etc 

atque pro] hereditario censu XLVIII solidorum dicte monete dicto 

Theoderico venditori exinde solvendo et quem dictus (dg: venditor dictus) 

emptor dicto venditori exinde promisit coram scabinins ....... ....... 

hoc eciam addito quod ordinacio et divisio facta de via consistente retro 

dictam domum manebit in suo vigore (dg: pers) permansura iuxta 

continen[tiam litter]arum ....... ....... Testes Aa Willelmus et (dg: 

datum su) Ghisbertus datum supra. 

 

BP 1178 f 010r 16 za 04-01-1388. 

Godefridus Sceijnckel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Sceijnckel prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1178 f 010r 17 ±za 04-01-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een erfcijns van 48 

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

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Dictus emptor promisit se daturum dicto venditori hereditarium XLVIII 

solidorum monete hereditarie mediatim Johannis [et mediatim Domini et 

primo] termino nativitatis Domini [proxime futuro]. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 B 09 f. 10v. 

 Sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1388. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 07-01-1388. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 09-01-1388. 

 

BP 1178 f 010v 01 za 04-01-1388. 

Johannes zv Ghisbertus van den Werde, Henricus Potter en zijn broer 

Johannes van Tiel beloofden aan Theodericus gnd die Clercke van Puppel 150 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te 

betalen. 

 

[11Johannes] filius Ghisberti van den Werde Henricus Potter et Johannes 

de Tiel eius frater promiserunt Theoderico dicto die Clercke de Puppel 

(dg: centum aude) centum et quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad 

pasca prxime futurum persolvendos. Testes (dg: W) #Aa# Ghisbertus 

Willelmus datum sabbato post circoncisionis. 

 

BP 1178 f 010v 02 za 04-01-1388. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 03 za 04-01-1388. 

Voornoemde Johannes zv Ghisbertus van den Werde beloofde aan voornoemde 

Theodericus Clerc 150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Ghisberti van den Werde promisit dicto Theoderico 

Clerc centum et L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 04 di 07-01-1388. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes ev Femija, en Gerardus Vrieze ev 

                         
11 Aanvulling op basis van BP 1178 f 010v 03. 
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Goderadis, dvw Gerardus Eelkini vleeshouwer, verkochten aan Johannes den 

Clocgieter van Vechel een stenen huis en erf in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Petrus met der Zoch enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Gerardus Vrieze anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de stadsmuur, voor voornoemde Gerardus 

Vrieze gereserveerd het recht om in de muur van voornoemd huis te mogen 

bouwen, belast met de hertogencijns. 

Nadat voornoemde Gerardus Vrieze in voornoemde muur gebouwd zal hebben, 

zullen voornoemde koper en Gerardus Vrieze een goot op voornoemde muur 

plaatsen, die van hen gemeenschappelijk zal zijn. 

Voornoemde Johannes behoudt hierin een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling 

geld, en voornoemde Gerardus Vrieze een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling 

geld. 

 

Johannes van den Hout #filius quondam Henrici Goes# maritus et tutor 

legitimus Femije sue uxoris et Gerardus Vrieze maritus et tutor legitimus 

Goderadis sue uxoris filiarum quondam Gerardi Eelkini carnificis domum 

lapideam et aream sitam in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem 

quondam Petri met der Zoch ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi 

Vrieze ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad murum opidi de 

Busco (dg: hereditatem) salvo tamen dicto Gerardo Vrieze jure edificandi 

ad eius profectum in muro dicte domus lapidee #ad longitudinem eiusdem 

muri# (dg: et supra eundem atque sua edificia in e) site contigue iuxta 

dictam hereditatem dicte Gerardi Vrieze et supra eundem murum et sua 

edificia in eodem muro inponendi et firmandi per anchoras et alias ad 

eius profectum sine contradictione hereditarie vendiderunt Johanni den 

Clocgieter de Vechel promittentes warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis hoc eciam addito quod postquam dictus Gerardus 

Vrieze in dicto muro (dg: s) edificaverit extunc deinceps in perpetuum 

dictus emptor et Gerardus Vrieze unum guttarium dictum gote supra dictum 

(d: g) murum situabunt quod gutarium ipsi emptor et Gerardus extunc 

deinceps (dg: in) erit eorum commune et quod guttarium (dg: situm) ipsi 

extunc deinceps sub eorum communibus expensis in bona disposicione ut 

recognoverunt et (dg: pro) super omnia promiserunt salvo tamen dicto 

Johanni in premissis hereditario censu (dg: X) trium librarum et X 

solidorum monete et dicto Gerardo Vrieze hereditario censu trium librarum 

et X solidorum monete. Testes Willelmus et Sijmon datum tercia post 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 010v 05 di 07-01-1388. 

Johannes Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrieze prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 010v 06 di 07-01-1388. 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 010v 07 di 07-01-1388. 

Voornoemde koper Johannes den Clocgieter van Vechel beloofde namens 

Gerardus Vrieze aan voornoemde Johannes van den Hout een n-erfcijns van 3 

pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (vr 25-12-1388), gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit #se daturum ex parte Gerardi Vrieze# dicto Johanni 

van den Hout hereditarium censum trium librarum et X solidorum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini ex premissis. 
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BP 1178 f 010v 08 di 07-01-1388. 

Voornoemde koper Johannes den Clocgieter van Vechel beloofde aan Gerardus 

Vrieze een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen 

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

(vr 25-12-1388), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Gerardo Vrieze 

hereditarium censum trium librarum et X solidorum monete dictis terminis 

ex premissis. 

 

BP 1178 f 010v 09 di 07-01-1388. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes van den Hout). 

 

(dg: Dictus emptor promisit dicto Johanni van den Hout). 

 

BP 1178 f 010v 10 di 07-01-1388. 

Voornoemde koper Johannes den Clocgieter van Vechel, Walterus van Hijntam, 

Godescalcus van Hijntam en Gerardus Vrieze beloofden aan voornoemde 

Johannes van den Hout 97 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Dictus emptor Walterus de Hijntam Godescalcus de Hijntam et (dg: 

Johannes) Gerardus Vrieze promiserunt #dicto# Johanni van den Hout 

nonaginta septem aude scilde seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis et 

mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 11 di 07-01-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: +). 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 12 di 07-01-1388. 

Arnoldus zvw Martinus gnd Govijen en zijn kinderen Martinus, Bartholomeus 

en Johannes verkochten aan Willelmus Scilder een n-erfcijns van 4 pond 

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

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van Lambertus Leijdecker enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus 

Zegher anderzijds, (2) huis en erf, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van 

wijlen Lambertus Zegher enerzijds en erfgoed van Willelmus van Eten 

anderzijds, reeds belast met 3 pond 5 schelling voornoemmd geld. Arnoldus, 

Aleijdis, Jacobus, Mathias, Ghisbertus en Jacobus, kv eerstgenoemde 

Arnoldus, zullen afstand doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Arnoldus filius (dg: Mart) quondam Martini dicti Govijen Martinus 

Bartholomeus et Johannes eius liberi hereditarie vendiderunt Willelmo 

Scilder hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: domo et orto et duabus 

domibus et areis d sitis in Busco) domo et area sita in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Lamberti Leijdecker ex uno et inter 

hereditatem quondam Lamberti Zegher ex alio atque ex domo et area sita 

ibidem inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti quondam Lamberti 

Zegher ex uno et inter hereditatem Willelmi de (dg: Eten) Eten ex alio ut 

dicebat promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censib) tribus libris et quinque 

solidis dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere et 

quod ipsi Arnoldum et Aleijdem (dg: -s) et Jacobum Mathiam #Ghisbertum# 

et Jacobum liberos primodicti Arnoldi adhuc impuberes existentes quamcito 

ad annos pubertatis pervenerint #super dicto censu# dicto venditori 

facient #facient renunciare# consentire et ratam servare (dg: .) eos 

dicto dicto emptori de dicto censu facere promittere warandiam (dg: et 
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obligationem deponere ut supra) et sufficientem facere. Testes Ghisbertus 

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 13 di 07-01-1388. 

Johannes die Bije verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de) die Bije prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 14 do 09-01-1388. 

Adam van Mierd maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 14 

groten, gaande uit een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter 

plaatse gnd Heuvelakker, naast Godefridus Moelner. 

 

O. 

Adam de Mierd hereditarium censum XIIII grossorum quem (dg: so) solvendum 

habet ex pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver 

ad locum dictum Hoevelacker contigue iuxta hereditatem Godefridi Moelner 

monuit de 3 annis. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 010v 15 do 09-01-1388. 

Johannes Groet van Herlaer maande12 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns13 van 30 schelling, met Lichtmis te leveren, uit een hoeve gnd 

Hedel, in Oirschot. 

 

Johannes (dg: de Herl) Groet de Herlaer hereditarium censum triginta 

solidorum solvendum hereditarie purificationis ex quodam manso communiter 

(dg: ..) Hedel sito in parochia de Oerscot atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis monuit de 3 annis. Testes (dg: da) Ghisbertus 

et Willelmus datum quinta post epijphanie. 

 

BP 1178 f 010v 16 do 09-01-1388. 

Johannes Groet van Herlaer droeg over aan Adam van Mierd een b-erfcijns14,15 

van 30 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve gnd Hedel, 

in Oirschot, welke cijns aan hem was overgedragen door Rutgherus gnd van 

der Braken zvw Arnoldus van der Braken. 

 

Johannes Groet de Herlaer hereditarium censum triginta solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex quodam manso dicto communiter 

Hedel sito in parochia de Oerscot et ex attinentiis dicti mansi singulis 

et universis (dg: venditum sibi) supportatum sibi a Rutghero dicto van 

der Braken filio quondam Arnoldi van der Braken prout in litteris 

supportavit Ade de Mierd cum litteris et jure et cum arrestadiis 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 17 do 09-01-1388. 

Reijnerus van Holten zv Petrus beloofde aan Theodericus die Clerc van 

Maerle 18 Hollandse gulden minus 4 Hollandse plakken of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen, en hetzelfde bedrag met 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389). 

 

Reijnerus de Holten #filius Petri# promisit Theoderico die Clerc de 

Maerle XVIII (dg: gulden) Hollant gulden minus IIII Hollant placken seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum et tantum a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum. Testes Willelmus et Hubertus datum 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 018v 13 do 22-01-1383, vorige maning. 
13 Zie → BP 1178 f 010v 16 do 09-01-1388, overdracht van deze cijns. 
14 Zie ← BP 1178 f 010v 15 do 09-01-1388, laatste maning van deze cijns. 
15 Zie → BP 1179 p 219r 09 wo 01-02-1391, toch weer maning van deze cijns 

door Katherina wv Johannes gnd Groet. 
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supra. 

 

BP 1178 f 010v 18 do 09-01-1388. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant beloofde aan Arnoldus gnd Groet Art 5 

mud rogge, Bossche maat, en 24 mud haver, Bossche maat, na maning in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit Arnoldo dicto Groet 

Art quinque modios bone siliginis mensure de Busco et viginti quatuor 

#bone# modios avene dicte (dg: ave) mensure ad monitionem persolvendos et 

in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 19 do 09-01-1388. 

Henricus zvw Gerardus van Beverbeke verkocht aan Willelmus zv Willelmus van 

Laervenne (1) alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth gnd Gobben, gelegen onder Dommellen, (2) alle erfgoederen die 

voornoemde Henricus verworven had van erfg vw voornoemde Elizabeth Gobben, 

gelegen onder Dommelllen, belast met grondcijnzen, een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Eersel, en een b-erfpacht van ½ mud rogge maat van Eersel. 

 

Henricus filius quondam (dg: Henrici dicti de Be filii) Gerardi de 

Beverbeke omnes hereditates sibi de morte quondam Elizabeth dicte Gobben 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Dommellen 

sitas atque omnes hereditates quas ipse Henricus erga quoscumque heredes 

(dg: et s) dicte quondam Elizabeth Gobben acquisiverat a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem quocumque locorum infra dictam 

parochiam de Dommelllen sitas ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

vendidit Willelmo filio (dg: qu) Willelmi de Laervenne promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Eersel et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Eersel exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 20 do 09-01-1388. 

Johannes gnd die Moelner zvw Mathijas molenaar van Bucstel beloofde aan 

Reijnerus van Holten zv Petrus 25 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1388) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes dictus die Moelner filius quondam Mathije multoris de Bucstel 

promisit Reijnero de Holten filio Petri XXV modios (dg: siliginis) 

#lupule# mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 010v 21 do 09-01-1388. 

Laurentius zvw Johannes van Gherwen beloofde aan Nijcholaus Kather 33 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) 

te betalen. 

 

Laurentius filius quondam Johannis de Gherwen promisit Nijcholao (dg: La) 

Kather XXXIII Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 B 10 f. 11. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 09-01-1388. 

 Sexta post epijphanie: vrijdag 10-01-1388. 

 in die Marcelli: donderdag 16-01-1388. 

 

BP 1178 f 011r 01 do 09-01-1388. 

De broers Arnoldus en Jacobus, kv Jacobus van Baest, verkochten aan 

Johannes van Os zvw Arnoldus Koetman, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis dvw 

Johannes van Oerscot, een lijfrente van 5 gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 
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gulden gerekend, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk beemd gnd die 

Belschot, in Oostelbeers, tussen Everardus Everaets soen enerzijds en 

Johannes Vleminc anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene weg, 

belast met de grondcijns. De langslevende heeft geheel de rente. 

 

Arnoldus et Jacobus fratres liberi Jacobi de Baest legitime vendiderunt 

Johanni de Os filio quondam Arnoldi Koetman ad opus sui et #ad# opus (dg: 

..) Ger[trudis sue uxoris] filie quondam Johannis de Oerscot vitalem 

pensionem quinque florenorum scilicet XVII Vleemssche placken pro 

quolibet gulden !vocato seu valorem s[olvendam] anno quolibet ad vitam 

ipsorum emptorum et non ultra nativitatis Domini ex pecia prati dicti die 

Belscot sita in parochia de Oestelberze inter h[ereditatem] Everardi 

Everaets soen ex uno et inter hereditatem Johannis Vleminc ex alio 

tendente cum fine ad communem plateam ut dicebant promittentes super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi et sufficientem et alter diutius vivens integraliter 

possidebit et cum [ambo] etc. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta 

post epijphanie. 

 

BP 1178 f 011r 02 do 09-01-1388. 

Johannes nzvw Wautgherus van Sweensberch beloofde aan Yudocus Bruijstens 

23½ Hollandse gulden minus 10 Hollandse plakken of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: Walt) Wau#t#gheri de Sweensberch 

promisit Yudoco Bruijstens XXIIIJ Hollant gulden minus X Hollant placken 

seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 011r 03 do 09-01-1388. 

Jacobus Kesselman vernaderde een erfgoed, gelegen bij de plaats gnd 

Eindonkse Dijk, aan Gerardus van Merlaer verkocht door Martinus Maes soen. 

De ander week. En hij droeg weer over. 

 

(dg: .) Jacobus Kesselman prebuit patentes denarios ad redimendum 

hereditatem sitam prope locum dictum Eijndoncsschen Dijc venditam Gerardo 

de Merlaer a Martino Maes soen prout in litteris dicebat contineri et 

alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 04 do 09-01-1388. 

Johannes van Beke zvw Philippus beloofde aan Johannes Becker zvw Johannes 

die Heirde en Andreas Mol 800 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi promisit Johanni Becker filio 

quondam Johannis die Heirde et Andree Mol (dg: octogent) octingentos aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 05 do 09-01-1388. 

Walterus van den Nuwenhuze beloofde aan Johannes van Brecht Jans soen 14 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren over een jaar (06-06-1389) te 

betalen. 

 

Walterus van den Nuwenhuze promisit Johanni de (dg: B) Brecht Jans soen 

XIIII Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro (dg: 

pers) ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 06 vr 10-01-1388. 

Henricus Maechelini en Willelmus van Langhelaer beloofden Ghiselbertus van 

den Hazenbossche schadeloos te houden van 500 gulden pieter, die voornoemde 

Henricus en Ghisbertus verschuldigd zijn aan de stad Den Bosch, in 5 
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schepenbrieven. 

 

Henricus Maechelini et Willelmus de Langhelaer promiserunt indivisi 

Ghiselbertum van den Hazenbossche indempnem servare a quingentis gulden 

peter quos dicti Henricus et Ghisbertus tenentur oppido de Busco in 

#quinque# litteris scabinorum prout in quinque litteris scabinorum exinde 

confectis continetur. Testes Aa et Sijmon datum sexta post epijphanie. 

 

BP 1178 f 011r 07 vr 10-01-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 08 vr 10-01-1388. 

Voornoemde Henricus Maechelini beloofde voornoemde Ghisbertus van den 

Hazenbossche schadeloos te houden van een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

Yda wv Willelmus Loijers verworven had van voornoemde Henricus en 

Ghisbertus, en van alle beloften door voornoemde Ghisbertus mbt voornoemde 

cijns gedaan. 

 

Dictus Henricus promisit dictum Ghisbertum indempnem servare ab 

hereditario censu sex librarum monete quem Yda relicta quondam Willelmi 

Loijers erga dictos Henricum et Ghisbertum acquisiverat et ab omnibus 

promissionibus et obligationibus factis per dictum Ghisbertum de censu 

predicto prout in litteris scabinorum dicebat contineri. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 011r 09 vr 10-01-1388. 

Johannes Priker verkocht aan Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus bakker een 

n-erfcijns van 4 pond 8 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een kamp, 4 morgen groot, ter plaatse gnd Kalvenberg, tussen een erfgoed / 

sloot, gnd de Duffel, enerzijds en Johannes Becker zvw Johannes die Heirde 

anderzijds, reeds belast met 21 schelling aan de stad Den Bosch en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld aan Johannes Bathen soen. 

 

Johannes Priker (dg: h promisit) hereditarie vendidit Andree filio 

quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris hereditarium censum quatuor 

librarum et octo solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex quodam campo (dg: camp) quatuor iugera continente dicti 

venditoris sito ad locum dictum Calvenberch inter hereditatem !fossatum 

dictum de Duffel ex uno et inter hereditatem Johannis Becker filii 

quondam Johannis die Heirde ex alio promittens super omnia warandiam et 

aliam deponere exceptis XXI solidis oppido de Busco et hereditario censu 

XL solidorum monete Johanni Bathen soen exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Sijmon datum sexta post epijphanie. 

 

BP 1178 f 011r 10 vr 10-01-1388. 

Johannes Sluijsman droeg over aan Walterus van Hijntam een b-erfcijns van 

40 schelling geld, die Henricus Mutsart en zijn broer Johannes Mutsart aan 

voornoemde Johannes Sluijsman beloofd hadden, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een hofstad, voor 25 voet breed, buiten de stadsmuur van Den 

Bosch, naast de dijk naar Porta Celi, tussen Walterus van Hijntam enerzijds 

en Yda van den Hoevel anderzijds. 

 

Johannes (dg: Sl) Sluijsman hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Henricus Mutsart et Johannes Mutsart eius frater promiserunt se daturos 

et soluturos dicto Johanni Sluijsman hereditarie nativitatis Johannis ex 

quodam domistadio viginti quinque pedatas ante in latitudine continente 

sito extra murum opidi de Busco iuxta aggerem per quem itur versus 

claustrum de Porta Celi inter hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et 
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inter hereditatem Yde van den Hoevel ex alio prout in litteris 

supportavit Waltero de Hijntam cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 011r 11 vr 10-01-1388. 

Walterus van Hijntam gaf uit aan Gerardus zvw Ghibo van Casteren een 

hofstad, zowel voor als achter 20 voet breed, buiten de stadsmuur van Den 

Bosch, naast de dijk naar Porta Celi, tussen Egidius Veghel enerzijds en 

voornoemde Walterus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude 

groot aan de hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns van 8 pond geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). Op de hofstad zal een huis 

van 4 gebinten worden gebouwd. 

 

Walterus de Hijntam domistadium #XX pedatas tam ante quam retro in 

latitudine continens# situm extra (dg: po) murum opidi de Busco iuxta 

aggerem per quem itur versus claustrum de Porta Celi inter hereditatem 

Egidii Veghel ex uno et inter hereditatem dicti Walteri ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Gerardo filio quondam Ghibonis de 

Casteren ab eodem #possidendum# pro uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu octo librarum monete dando 

(verbeterd uit: dato) sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia dictus Gerardus 

quod ipse supra dictum domistadium domum de quatuor bonis ligaturis 

edificari procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 12 vr 10-01-1388. 

Johannes zv Goddinus van Lijt en de broers Johannes en Goddinus, kvw 

Johannes Pijevervelt, droegen over aan Theodericus zvw Johannes Moelner (1) 

2/3 deel in de helft van 1 morgen land van wijlen Henricus van Heze, ter 

plaatse gnd Roomput, (2) 2/3 deel in de helft van ¾ deel van 1 morgen land 

van voornoemde wijlen Henricus van Heze, ter plaatse gnd die Vliedert, (3) 

2/3 deel in de helft van een stuk land van voornoemde wijlen Henricus van 

Heze, ter plaatse gnd in den Biechten, belast met lasten die voornoemde 

wijlen Henricus van Heze hieruit had. 

 

Johannes filius Goddini de Lijt et Johannes et Goddinus fratres liberi 

quondam Johannis Pijevervelt (dg: p) duas tercias partes ad se spectantes 

in medietate unius iugeris terre quondam Henrici de Heze siti in loco 

dicto Roemput atque duas tercias partes ad se spectantes in (dg: d) 

#medietate# tribus quartis partis unius iugeris terre dicti quondam 

Henrici de Heze sitis in loco dicto die Vliedert atque #duas tercia 

partes ad se spectantes# in medietate unius pecie terre dicti quondam 

Henrici (dg: sit) de Heze site in loco dicto in (dg: den) den Biechte ut 

dicebant supportaverunt Theoderico filio quondam Johannis Moelner 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus que dictus quondam Henricus de Heze ex premissis 

solvere consuevit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 13 vr 10-01-1388. 

Gerardus van Berkel beloofde aan Johannes van den Doerne van Arscot, tbv 

hem en hr Jordanus Brant, 65 gulden pieter leuvens met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1388) te betalen. 

 

Gerardus de Berkel promisit Johanni van den Doerne de Arscot ad opus sui 

et ad opus domini Jordani Brant seu alterius eorum LXV gulden (dg: gu) 

peter monete Lovaniensis seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 011r 14 vr 10-01-1388. 

Johannes van den Doerne van Arscot droeg over aan de secretaris, tbv 

Johannes Cnoep, 96 gulden pieter, aan hem overgedragen16 door de broers hr 

Johannes en Boudewinus, kvw Johannes zvw Boudewinus Appelman, Henricus van 

Erpe en Willelmus van Waerloes. 

 

Johannes van den Doerne de Arscot nonaginta sex gulden peter supportatos 

sibi a domino Johanne et Boudewino fratribus liberis quondam Johannis 

filii quondam Boudewini (dg: A..) Appelman Henrico de Erpe et Willelmo de 

(dg: de) Waerloes prout in litteris supportavit (dg: Johanni Cne Henrico 

f..) mihi ad opus Johannis Cnoep cum litteris (dg: et jure ad) et aliis 

et jure (dg: pro). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 15 vr 10-01-1388. 

Willelmus van Langhelaer beloofde aan Ghiselmarus van Vlimen 15 gulden17 met 

Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Willelmus de Langhelaer promisit Ghiselmaro de Vlimen XV gulden ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Aa et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 011r 16 do 16-01-1388. 

De broers Theodericus en Johannes, kvw Tielmannus van Enghelant, en 

Henricus van Enghelant zvw Theodericus van Enghelant verkochten aan 

Lambertus zvw Lambertus van Engelant een stuk land in Hintham, tussen 

Johannes Claes soen en Theodericus van Vlimen enerzijds en Goddinus die 

Olijslegher en zijn neef Johannes anderzijds, belast met een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Theodericus et Johannes fratres liberi quondam (dg: La) Tielmanni de 

Enghelant et Henricus de Enghelant filius quondam Theoderici de Enghelant 

peciam terre sitam in Hijntam inter hereditatem Johannis Claes #soen# et 

Theoderici de Vlimen ex uno et inter hereditatem Goddini die Olijslegher 

et Johannis eius cognati ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est 

vendiderunt Lamberto filio quondam Lamberti de Engelant promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria dimidia modii 

siliginis m[ensure de] Busco solvenda (dg: testes datum supra). Testes 

(dg: datum supra) Willelmus et Sijmon datum in die Marcelli. 

 

1178 mf1 B 11 f. 11v. 

 Sexta post epijphanie: vrijdag 10-01-1388. 

 Sabbato post epijphanie: zaterdag 11-01-1388. 

 Dominica post epijphanie: zondag 12-01-1388. 

 

BP 1178 f 011v 01 vr 10-01-1388. 

Henricus Maechelini gaf uit aan zijn broer Ghisbertus de helft, aan hem 

toebehorend, in een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse gnd op Groot Laar, van welke hoeve de andere helft behoort aan jkvr 

Margareta van Goberdingen sv voornoemde Henricus, uitgezonderd de vrijheid, 

die bij deze helft hoort, welke vrijheid nu behoort aan voornoemde jkvr 

Margareta, en eveneens uitgezonderd een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde jkvr Margareta uit haar helft aan voornoemde Henricus 

moet leveren voor voornoemde vrijheid; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijnzen, een b-erfcijns van 10 pond geld aan Hubertus zvw mr 

Hubertus van Houwinen, en thans voor een n-erfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

                         
16 Zie ← BP 1177 f 367r 07 vr 14-06-1387, (tweede) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
17 Zie → BP 1178 f 056r 13 di 03-11-1388, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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02-1389). 

 

[Henricus] Maechelini medietatem ad se spectantem in quodam manso sito in 

parochia de Oesterwijc in dicto Udenhout in loco dicto op Groet Laer et 

de quo manso reliqua medietas spectat ad domicellam Margaretam de 

Goberdingen sororem dicti Henrici cum attinentiis dicte medietatis 

universis excepta libertate ad dictam (dg: .) medietatem spectante que 

(dg: medietas) libertas nunc spectat ad dictam domicellam Margaretam 

salva etiam dicto Henrico hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam dicta domicella Margareta dicto Henrico solvere 

tenetur ex reliqua medietate ad dictam domicellam Margaretam spectante 

(dg: su) in dicto manso pro dicta libertate ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ghisberto suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus domini ducis et pro hereditario censu X librarum 

monete (dg: Hb) Huberto filio quondam magistri Huberti de Houwinen exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quatuor et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes Aa et 

Sijmon datum sexta post epijphanie. 

 

BP 1178 f 011v 02 vr 10-01-1388. 

Voornoemde Henricus ontlastte zijn broer Ghisbertus van alle geschillen, 

waarmee hij voornoemde Ghisbertus kan aanspreken, wegens goederen en 

erfgoederen in het hertogdom van Brabant. 

 

Dictus Henricus quitum clamavit Ghisbertum suum fratrem ab omnibus (dg: 

cans) causis quibus ipse dictum Ghisbertum impetere (dg: posset) 

occacione bonorum et hereditatum sitarum in ducatu Brabantie salvis tamen 

omnibus suis litteris scabinalibus in suo vigore (dg: pers) permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011v 03 vr 10-01-1388. 

Voornoemde Ghisbertus ontlastte zijn voornoemde broer Henricus op dezelfde 

manier. 

 

Dictus Ghisbertus quitum clamavit dictum Henricum suum fratrem eodem 

modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011v 04 vr 10-01-1388. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan zijn broer Henricus een n-erfcijns van 

50 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over 6 jaar (ma 02-02-

1394), gaande uit een b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, die gaat 

uit de goederen gnd die Beekse Hoeve, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel. 

 

Dictus Ghisbertus (dg: h) promisit se daturum et soluturum Henrico suo 

fratri hereditarium censum (dg: X) quinquaginta solidorum grosso 

Turonensi denario etc pro XVI denariis computato seu valorem (dg: s) 

hereditarie purificationis et primo termino (dg: ter) a purificationis 

proxime futuro ultra sex annos ex (dg: tota parte medietate ad se 

spectante #hereditariis paccionibus ad de ... quas ipse) hereditaria 

paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam ipse 

solvendam habet# in bonis dictis die Beecsche Hoeve sitis in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Vinckel ut dicebat promisit super omnia warandiam 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011v 05 vr 10-01-1388. 

Ghisbertus Hasenbossche droeg over aan zijn broer Henricus alle goederen 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

25 

van Henricus Maechelini, aan hem overgedragen door Rijxkinus gnd Hacke. 

 

Ghisbertus Hasenbossche omnia bona Henrici Maechelini mobilia et 

immobilia hereditaria et parata supportata sibi ab Rijxkino dicto Hacke 

#prout in litteris supportavit Henrico suo fratri# cum litteris et jure 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011v 06 vr 10-01-1388. 

Ghisbertus van den Hasenbossche droeg over aan zijn broer Henricus 

Maechelini de helft in een b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van 

Oirschot, welke pacht Willelmus Sciet beloofd18 had aan voornoemde 

Ghisbertus en aan diens voornoemde broer Henricus Maechelini, met Lichtmis 

in Oirschot te leveren, gaande uit twee stukken land in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, (1) gnd dat Mortel, beiderzijds tussen Arnoldus Rover de 

Blake, (2) gnd dat Rieland, tussen voornoemde Arnoldus Rover enerzijds en 

een zekere Bardinus van Hoerne anderzijds. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione viginti duorum lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot quam #paccionem# Willelmus Stier promisit se daturum et soluturum 

dicto Ghisberto et Henrico Maechelini suo fratri hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam et duabus peciis terre sitis in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best quarum una dicta dat Mortel inter 

hereditatem Arnoldi Rover de Blake ex utroque latere et altera dicta dat 

Rielant inter hereditatem dicti Arnoldi Rover ex uno et inter hereditatem 

dicti Bardini de Hoerne ex alio sunt site prout in litteris supportavit 

dicto Henrico Maechelini suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 011v 07 za 11-01-1388. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode scolasticus van Den Bosch en Arnoldus van 

Ghele zvw Jacobus beloofden aan Philippus Jozollo etc 32 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388; 20+29+29=78 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode scolastici de (dg: Rode sancte Ose s) 

#Busco# et Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXXII aude scilde Francie ad pasca proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Willelmus et Hubertus datum sabbato post 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 011v 08 za 11-01-1388. 

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

 

(dg: Primus servabit alium indempnem). 

 

BP 1178 f 011v 09 za 11-01-1388. 

Henricus en zijn zuster Elizabeth, kvw Bartholomeus gnd Meus zvw Henricus 

gnd Onderbroec, deden tbv Gerardus van Essche afstand van alle goederen, 

die wijlen voornoemde Henricus Onderbroec en zijn vrouw Katherina dv 

voornoemde Gerardus van Essche, staande hun huwelijk, hadden verworven. 

Voornoemde Henricus en Elizabeth, en hun moeder Aleijdis, beloofden 

voornoemde Gerardus schadeloos te houden van alle aanspraken mbt voornoemde 

goederen, van de kant van erfg vw voornoemde Henricus Onderbroec. 

 

Henricus et Elizabeth eius soror liberi quondam (dg: Henrici) Bartholomei 

dicti Meus filii quondam Henrici dicti Onderbroec (dg: cum tutore) #cum 

tutore# (dg: ab eodem quondam Henrico Brah Bartholomeo et ab Aleijde 

                         
18 Zie ← BP 1176 f 122r 15 do 21-04-1379, uitgifte voor de pacht. 
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#Katherina# sua uxore filia quondam Gerardi de Essche pariter geniti cum 

tutore super omnibus et singulis bonis cum) #super# omnibus et singulis 

bonis que dictus quondam (dg: He Bartholomeus) #Henricus Onderbroec# et 

Katherina eius (dg: e) uxor filia (dg: qu) dudum Gerardi de Essche 

pariter integro thoro acquisiverant quocumque locorum consistentibus sive 

sitis #et in quibus idem quondam (dg: Bartholomeus decessit) Henricus 

Onderbroec# et super jure ad opus dicti Gerardi de Essche renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et promiserunt insuper cum tutore 

#et cum eis Aleijdis (dg: eius m) eorum mater cum tutore# quod ipsi 

dictum Gerardum indempnem servabunt ab omni impeticione (dg: dicto 

Gerardo) quibus #mediantibus# dictus Gerardus impetetur occacione 

dictorum bonorum (dg: dictorum quorum a personis) ab heredibus 

quibuscumque dicti quondam (dg: Bartholomei) #Henrici Onderbroec# et a 

personis quibuscumque ex parte et nomine dicti quondam (dg: Bartholomei 

quovis modo) Henrici Onderbroec. Testes Ghisbertus et Hubertus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 011v 10 za 11-01-1388. 

Een vidimus maken van de schuldbrief die begint met “Henricus Onderbroec 

etc” en Gerardus van Essche beloofde voornoemde brief, zo nodig, ter hand 

te stellen aan voornoemde Henricus en Elizabeth. Zou iemand aanspraken 

maken op voornoemde goederen, dan zal voornoemde Gerardus zijn recht te 

vervolgen verdedigen alsmede voornoemde Henricus en Elizabeth en hun 

voornoemde goederen. 

 

Et fiet vidimus de littera debitali incipiente Henricus Onderbroec etc et 

Gerardus de Essche promisit super omnia dictis Henrico et Elizabeth quod 

ipse eis dictas litteras tradet quotiens indigebunt et (dg: quod ipse) si 

aliquis vel aliqua persona imposterum impetent bona quecumque (dg: in 

quibus) #que# dictus quondam Henricus Onderbroec et Katherina eius uxor 

filia dicti Gerardi pariter acquisiverant (dg: ipse) quod extunc dictus 

(dg: dictus) Gerardus jus suum prosequendi ad et supra illum et illam 

mediantibus dictis litteris ac dictos Henricum et Elizabeth et dicta bona 

dictorum quondam Henrici et Katherine mediantibus dictis litteris ab 

huiusmodi impeticione defendet. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 011v 11 za 11-01-1388. 

(dg: Godescalcus zvw Johannes Becker beloofde). 

 

(dg: Godescalcus filius quondam Johannis Becker promisit). 

 

BP 1178 f 011v 12 zo 12-01-1388. 

Ludekinus zvw Gerardus Claes soen ev Katherina dvw Egidius gnd Wever droeg 

over aan Yudocus Bruijsten een stuk land, gnd die Straatakker, van wijlen 

voornoemde Egidius, in Boxtel, naast de weg gnd die Heerstraat, tussen 

erfgoed van de H.Geest in Boxtel enerzijds en wijlen voornoemde Egidius 

anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Egidius verworven had van 

Gheenkinus zvw een zekere Oer Gheenkens Udeken, belast met de grondcijns. 

 

Ludekinus filius quondam Gerardi Claes soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Egidii dicti Wever peciam terre (dg: 

si) dictam die Straetecker (dg: sitam) dicti quondam Egidii sitam in 

parochia de (dg: Busc) Buxstel (dg: et) iuxta plateam dictam die (dg: S) 

Heerstraet inter hereditatem mense sancti spiritus in Buxstel ex uno et 

inter hereditatem (dg: egidii) dicti quondam Egidii ex alio (dg: ut 

dicebat s) quam peciam terre dictus quondam Egidius erga Gheenkinum 

filium quondam cuiusdam dicti Oer Gheenkens Udeken #acquisiverat# ut 

dicebat supportavit Yudoco Bruijsten promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi. Testes Willelmus et Hubertus datum 

dominica post epijphanie. 
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BP 1178 f 011v 13 zo 12-01-1388. 

Arnoldus gnd Vrancken beloofde aan Willelmus zv Willelmus van Laervenne 17½ 

gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare-

Jerusalem aanstaande (zo 08-03-1388) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Vrancken promisit Willelmo filio Willelmi de Laervenne 

XVII et dimidium gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

ad letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 B 12 f. 12. 

 in crastino octavarum epijphanie: maandag 13-01-1388. 

 

BP 1178 f 012r 01 ma 13-01-1388. 

Goderadis dvw Goeswinus van den Steen zvw Johannes van den Steen, Hubertus 

Steenwech ev Cristina en Ludekinus van Boemel ev Johanna, dvw voornoemde 

Goeswinus van den Steen zv Johannes, maakten een erfeling. 

Voornoemde Hubertus kreeg (1) een hoeve die was van Cristina wv Johannes 

Coptiten, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, in welke hoeve Johannes 

van Vucht thans als hoevenaar woont, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die wijlen Johannes Coptiten verworven had van Godefridus Cauwartsijn 

bv Willelmus gnd Lombart, (3) een b-erfcijns van 5 pond geld, aan 

voornoemde wijlen Johannes Coptiten verkocht door Jacobus zv Hessello gnd 

Snabben soen, (4) een b-erfcijns van 8 schelling geld, die Hubertus van den 

Leempoel aan voornoemde wijlen Johannes Coptiten betaalt, gaande uit een 

stukje land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (5) een b-erfpacht van 9 

zester, Bossche maat, die Arnoldus zvw Heijnmannus gnd Bladen soen van 

Druenen betaalt uit 4 roeden land, gnd gerden, in Drunen, (6) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge en een b-erfcijns van 18 penning, die Henricus 

Beecman hen betaalt uit 2 stukken land en een beemd in Gestel bij Herlaer, 

waarvan (6a) gnd die Aa Acker, (6b) dat ..edel Stuk, (6c) de beemd gnd bij 

den Olens Grave, (7) 1/3 deel van 31 schelling 9 penning b-erfcijns, gaande 

uit een erfgoed in Den Bosch aan de dijk van de Vughterstraat, naast het 

huis van Johannes gnd Campart en 1/3 deel van 41 schelling b-erfcijns, 

gaande uit een erfgoed in de dijk van de Vughterstraat, waarin Johannes 

Pels woonde, (8) ¼ deel, behorend aan voornoemde wijlen Goeswinus van den 

Steen, in een tiende in Liemde. 

 

Goderadis filia quondam (dg: Johannis van den) Goeswini van den Steen 

#filii quondam Johannis van den Steen# cum tutore Hubertus Steenwech 

maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris et [19Lu]dekinus de Boemel 

maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filiarum dicti quondam (dg: 

W) Goeswini #[van den Steen] filii Johannis# ut dicebant mediante qua 

divisione mansus quidam qui fuerat quondam Cris[tine] relicte quondam 

Johannis Coptiten situs in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

cum suis attinentiis universis quocumque locorum sitis in quo quidam! 

manso cum suis attinentiis Johannes de Vucht tamquam colonus ad presens 

residet item hereditarius census XL solidorum monete quem Johannes 

quondam Coptiten erga Godefridum Cauwartsijn fratrem Willelmi dicti 

Lombart acquisiverat item hereditarius census quinque librarum monete 

venditus dicto quondam Johanni Coptiten a Jacobo filio Hessellonis dicti 

Snabben soen item hereditarius census octo solidorum monete quem Hubertus 

van den Leempoel dicto quondam Johanni Coptiten solvere tenebatur 

hereditarie ex quadam particula terre sita in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel item hereditaria paccio novem sextariorum mensure de 

Busco quam Arnoldus filius quondam Heijnmanni dicti Bladen soen de 

Druenen eis solvere tenetur ex quatuor virgatis terre dictis gherden 

sitis in parochia de Druenen item hereditaria pacio unius modii siliginis 

et hereditarius (dg: p) census XVIII denariorum solvendi hereditarie quem 

censum Henricus Beecman #eis# solvere tenetur ex duabus peciis terre et 

                         
19 Aanvulling op basis van BP 1178 f 012r 03. 
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quodam prato sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer quarum duarum 

peciarum terre una die Aa Acker altera dat ..edel Stuc et dictum pratum 

biden Olens Grave nuncupantur item tercia pars de triginta uno solidis et 

novem denariis hereditarii census solvendis hereditarie in hereditate 

sita in Busco (dg: s) ad aggerem (dg: ..) vici Vuchtensis iuxta domum 

Johannis dicti Campart et tercia pars de quadraginta uno solidis 

hereditarii census solvendis hereditarie ex hereditate (dg: in q) sita in 

aggere vici Vuchtensis in qua Johannes Pels morari consuevit item quarta 

pars que ad dictum quondam Goeswinum de Lapide spectare consuevit in 

quadam decima sita in Lijemde #cum oneribus dictis onraet ex premissis 

solvendis# ut dicebant dicto Huberto cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt (dg: pro) super quibus etc promittentes cum tutore ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes Ghisbertus et Willelmus 

datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 012r 02 ma 13-01-1388. 

Voornoemde Goderadis dvw Goeswinus van den Steen zvw Johannes van den Steen 

kreeg (1) een hoeve in Tilburg, waarin Johannes Mechtelden tegenwoordig als 

hoevenaar woont, (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, op voornoemde hoeve 

te leveren, (3) een heideveld gnd die Roubraak, in Tilburg, (4) de helft, 

behorend aan voornoemde wijlen Goeswinus, in een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, gaande uit erfgoederen in Moergestel, ter plaatse gnd Haaghorst, uit 

welke gehele pacht jaarlijks drie hoenderen moeten worden geleverd, (5) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oerle, gaande uit goederen gnd ten 

Bogaarde, in Zeelst, (6) de helft van 10 pond erfrente, 1 oude groot 

Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, half mei 

te betalen, gaande uit goederen van Johannes, heer van Megen, in Macharen, 

25 morgen omvattend, welke 10 pond Wellinus Cnoden soen verworven had van 

voornoemde heer Johannes, heer van Megen, (6) een b-erfcijns van 6 pond 

oude pecunia, gaande uit een erfgoed ter plaatse gnd op Geen Dungen, (7) 

een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die Goeswinus Vroemken 

levert, gaande uit 4 roeden land in Drunen, ter plaatse gnd op die Braken, 

(8) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen 

Goeswinus van den Steen gekocht had van Johannes Leijart, (9) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die voornoemde wijlen Goeswinus van den 

Steen gekocht had van Henricus zvw Gerardus van Broechoven, (10) een 

b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment, gaande uit een huis en erf in 

Drunen, waarin Petrus Zeelkens soen wolwever woont, (11) een b-erfcijns van 

4 pond geld, uit een b-erfcijns van 16 pond geld, welke cijns van 16 pond 

voornoemde wijlen Goeswinus van den Steen beurde uit een stenen huis, erf 

en hofstad, van wijlen Johannes Coptiten, in Den Bosch, over de Korenbrug, 

(12) een b-erfcijns van 8 schelling, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, over de Visbrug, verkocht aan voornoemde Johannes Coptiten door 
?Martinus van Vucht visser, (13) een b-erfcijns van 20 schelling gaande uit 

een stukje ledig erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, nabij 

Henricus Scoenmaker slager, aan voornoemde wijlen Johannes Coptiten 

verkocht door Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont (14) een b-erfcijns van 10 

schelling en 5 schelling, die voornoemde wijlen Johannes Coptiten beurde 

uit een huis met ondergrond van wijlen Henricus Rogghe, in Den Bosch, naast 

de Vismarkt, over het water, (15) een b-erfcijns20 van 40 schelling die 

voornoemde wijlen Johannes Coptiten beurde uit een huis21 en erf van wijlen 

Fredericus bakker, in Den Bosch, aan de Vismarkt, waarin tegenwoordig 

Arnoldus Monic woont, (16) een b-erfcijns van 10 schelling, gaande uit een 

erfgoed in Den Bosch, naast de Visbrug. 

 

Et mediante qua divisione quidam mansus (dg: cum suis attinentiis u dicti 

quondam) ad se spectans situs in parochia de Tilborch (dg: su) cum suis 

                         
20 Zie → BP 1180 p 066v 02 di 17-03-1394, verkoop van deze erfcijns. 
21 Zie ← BP 1176 f 198r 10 vr 30-08-1381, terugverkoop van een erfcijns uit 

dit erfgoed. 
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attinentiis universis quocumque locorum sitis in quo manso cum 

attinentiis Johannes Mechtelden ad presens moratur tamquam colonus et 

hereditaria paccio unius sextarii siliginis solvenda (dg: sup) 

hereditarie supra dictum mansum atque hereditas [me]ricalis dicta die 

Rubrake sita in (dg: loco dicto Udenhout) #parocia de Tilborch# item (dg: 

hereditaria paccio) medietas que ad dictum quondam Goeswinum spectabat in 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis solvenda hereditarie ex 

hereditatibus sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum 

dictum Hagehorst et (dg: ..) et que (dg: ..) paccio ibidem est tradenda 

et ex integra paccione (dg: un) tres pulli annuatim sunt solvendi item 

hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis mensure de Oerle solvenda 

hereditarie ex bonis dictis ten Boegarde et eorum attinentiis sitis in 

parochia de Zeelst item medietas (dg: hereditarii census) decem librarum 

annui et perpetui redditus grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis computato solvenda hereditarie pro (dg: me 

tempore) medio tempore mensis maij ex bonis Johannis domini de Meghen in 

Macharen consistentibus XXV iugera continentibus (dg: quem censum) quas X 

libras dicte monete (dg: Johannes van den Steen) Wellinus Cnoden soen 

erga dictum Johannem dominum de Megen acquisiverat (dg: prout in 

litteris) item hereditarius census sex librarum antique pecunie solvendus 

hereditarie ex hereditate quadam sita in loco dicto op (dg: Gheen) Gheen 

Dunghe item hereditaria paccio sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

quam Goeswinus Vroemken solvere tenetur hereditarie ex quatuor virgatis 

terre sitis in parochia de Druenen ad locum dictum op die Brake item 

hereditaria paccio (dg: duorum sextariorum siliginis) quatuor lopinatarum 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Goeswinus van den Steen 

(dg: solvendam habet) erga Johannem Leijart emendo acquisiverat item 

hereditarius census XX solidorum monete quem dictus quondam Goeswinus 

(dg: filius) van den Steen erga Henricum filium quondam Gerardi de 

Broechoven acquisiverat emendo item hereditarius census (dg: .) 

quinquaginta solidorum (dg: solvendus) communis pagamenti solvendus 

hereditarie ex domo et area sita in Druenen in qua Petrus Zeelkens soen 

textor laneorum (dg: q) moratur item hereditarius census quatuor librarum 

monete de (dg: hereditate) hereditario censu (dg: X) sedecim librarum 

monete quem censum XVI librarum dictus quondam Goeswinus van den Steen 

solvendum habuit hereditarie ex domo lapidea (dg: ....) #et area# et 

domistadio cum eius attinentiis quondam Johannis Coptiten sita in Busco 

ultra pontem bladi item hereditarius census octo solidorum solvendus 

hereditarie de domo et area sita in Busco ultra pontem piscium venditus 

dicto Johanni Coptiten ab [?M]ar[t]ino de Vucht piscatore item 

hereditarius census XX solidorum solvendus hereditarie de quadam 

particula vacue hereditatis sita in Busco ad vicum dictum Aude Huls iuxta 

hereditatem Henrici Scoenmaker carnificis venditus dicto quondam Johanni 

Coptiten a Rodolpho filio quondam Godescalci Roesmont item hereditarius 

census X solidorum et quinque (dg: solvendorum) solidorum quem dictus 

quondam Johannes Coptiten solvendum habuit hereditarie ex domo cum suo 

fundo Henrici quondam Rogghe sita in Busco iuxta forum piscium ultra 

aquas item hereditarius census XL solidorum quem dictus quondam 

[Johannes] Coptiten solvendum habuit hereditarie de domo et area quondam 

Frederici pistoris sita in Busco ad forum piscium in qua Arnoldus Monic 

ad presens moratur item hereditarius census X solidorum solvendus ex (dg: 

he) hereditate sita in Busco iuxta #pontem# piscium cum oneribus exinde 

solvendis dicte Goderadi cesserunt in partem super quibus etc ?per ?totum 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012r 03 ma 13-01-1388. 

Voornoemde Ludekinus kreeg (1) de helft van een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, op welke hoeve Henricus van den Stake als hoevenaar 

woont, en van welke hoeve de andere helft behoort aan Mechtildis wv 

Rodolphus Roesmont en haar kinderen, (2) een b-erfpacht van 5 mud 6 zester 

rogge, Bossche maat, die Jacobus Colle levert, gaande uit 10 roeden land 
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gnd gerden, waarvan 8 roeden in Drunen en 2 roeden in Oudheusden, (3) een 

b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die wijlen een zekere Bijeke 

Wouters soen leverde, gaande uit 4 roeden land, in Drunen, achter ?Petrus 

gnd Zee..ent, (4) een b-erfcijns van 12 pond geld, uit een b-erfcijns van 

16 pond geld, welke cijns van 16 pond voornoemde wijlen Goeswinus van den 

Steen beurde uit een stenen huis, erf en hofstad van wijlen Johannes 

Coptiten, in Den Bosch, over de Korenbrug, (5) een b-erfcijns van 30 

schelling geld en een b-erfcijns van 20 schelling geld, door Leonius van 

Erpe overgedragen aan voornoemde Hubertus Steenwech tbv Agnes wv Goeswinus 

van den Steen, (6) een b-erfcijns van 6 pond geld, door Leonius van Erpe 

verkocht aan voornoemde Hubertus Steenwech tbv ....... ....... van 

Goeswinus van den Steen, (7) een b-erfcijns van 20 schelling geld, verkocht 

aan voornoemde ....... ....... Steen door Reijnerus Hillens, (8) een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, gaande uit huis en erf van Franco gnd 

Rademaker ....... ....... Vughter..... naast Henricus die Lange. 

 

Et mediante qua divisione medietas mansi siti in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Udenhout cum suis attinentiis universis in quo manso cum 

suis attinentiis Henricus van den Stake tamquam colonus residet et de quo 

manso reliqua medietas spectat ad Mechtildem relictam quondam Rodolphi 

Roesmont et eius liberos item hereditaria paccio quinque modiorum et sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Jacobus Colle (dg: fi) eis 

solvere tenetur hereditarie ex decem virgatis terre dictis gherden (?dg: 

s) de quibus octo virgate in parochia de [Drue]nen et due in parochia de 

Audehoesden sunt site (dg: prout in ....) item hereditaria paccio sex 

sextarorum siliginis mensure de Busco (dg: se quam ipse sol) quam (dg: d) 

quondam dictus Bijeke Wouters soen eis solvere tenetur hereditarie ex 

(dg: pecia terre sita in parochia de) quatuor virgatis terre sitis in 

parochia de Druenen retro hereditatem Petri dicti Zee..ent item 

hereditarius census duodecim librarum monete de hereditario censu sedecim 

librarum monete quem censum XVI librarum (dg: #dictus# Goeswinus) dictus 

quondam Goeswinus van den Steen solvendum habet hereditarie ex domo 

lapidea et area et (dg: do) #domistadio# cum suis attinentiis quondam 

Johannis Coptiten sitis in Busco ultra pontem bladi item hereditarius 

census XXX solidorum monete (dg: venditus supportatus) #et hereditarius 

census XX solidorum monete supportatus# dicto Huberto Steenwech ad opus 

Agnetis relicte quondam Goeswini van den Steen (dg: prout in litteris) #a 

Leonio de Erpe# item hereditarius census sex librarum monete venditus 

dicto (dg: q) Huberto Steenwech ad opus (dg: ...) ....... ....... 

Goeswini van den Steen a Leonio de Erpe prout in litteris item 

hereditarius census (dg: triginta solidorum monete venditus dicto) 

viginti solidorum monete venditus dicto (dg: -is) ....... ....... Steen a 

Reijnero Hillens prout in litteris item hereditarius census XXX solidorum 

(dg: solve) monete solvendus hereditarie ex domo et area Franconis dicti 

Rademaker sita in Busco ....... ....... Vuchtensis iuxta hereditatem 

Henrici die Lange ut dicebat cum oneribus exinde solvendis ut dicebant 

(dg: su) dicto Ludekino cesserunt in partem promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf1 B 13 f. 12v. 

 in crastino octavarum epijphanie: maandag 13-01-1388. 

 in die Marcelli: donderdag 16-01-1388. 

 

BP 1178 f 012v 01 ma 13-01-1388. 

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

Theodericus zvw Johannes Moelner alle goederen, die aan wijlen zijn 

voornoemde grootvader Everardus of aan hem gekomen waren na overlijden van 

Henricus van Heze bv voornoemde Everardus en van Gheza evw voornoemde 

Henricus van Heze, voor zover Johannes zv Goddinus gnd Olijslegher, 

voornoemde Theodericus zvw Johannes Moelner szv voornoemde Goddinus en de 

broers Johannes en Goddinus, kvw Johannes Pijekenvelt, die goederen 
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verkocht of vervreemd hadden. Godefridus zvw Andreas van Berlikem en 

Johannes Bessellen deden afstand. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze filii quondam Everardi de 

Heze omnia et singula bona dicto quondam Everardo suo (dg: Everardo) 

#avo# aut sibi de morte quondam Henrici de Heze fratris olim dicti 

Everardi (dg: successione advo) et Gheze (dg: sue) uxori olim dicti 

quondam Henrici de Heze successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: excepta hereditate dicti quondam Henrici) 

prout et in quantum Johannes filius Goddini dicti Olijslegher Theodericus 

filius quondam Johannis Moelner gener eiusdem (dg: quondam) Goddini et 

Johannes et Goddinus fratres liberi quondam Johannis Pijekenvelt 

huiusmodi bona vendiderunt aut alienaverunt quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit dicto Theoderico filio 

quondam Johannis Moelner promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. (dg: Quoque) facto 

Godefridus filius quondam Ande! de Berlikem et (dg: Theodericus Willelmus 

de Volkel) et Johannes Bessellen super premissis et jure ad opus dicti 

(dg: J) Theoderici filii quondam Moelnere renunciaverunt promiserunt 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi nunquam jus prosequentur (dg: s) ad et supra 

premissa vigore quarumcumque litterarum eis datarum a primodicto 

Theoderico neque vigore promissionum eis sive eorum altero factarum a 

primodicto Theoderico. Testes (dg: W) Ghisbertus et Willelmus? datum in 

crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 012v 02 ma 13-01-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Willelmus van Volkel droegen over 

aan Theodericus zvw Johannes Moelner alle goederen die aan Everardus van 

Heze, Henricus Gruijter van Uden en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes van 

Heze zvw voornoemde Everardus gekomen waren na overlijden van Henricus van 

Heze bv voornoemde Everardus en na overlijden van Gheza ev voornoemde 

Henricus, voor zover die goederen aan voornoemde Henricus Gruijter en zijn 

vrouw Aleijdis gekomen waren na overlijden van voornoemde Everardus, en 

voor zover Johannes bv Goddinus die Olislegher, Theodericus zvw Johannes 

Moelnere szv voornoemde Goddinus en de broers Johannes en Goddinus, kvw 

Johannes Pijekenvelt, die goederen verkocht en vervreemd hadden. Voornoemde 

Henricus Gruijter zal afstand doen. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et Willelmus de Volkel (dg: 

dicta bona omnia excepta su ut supra excepta in quantum sunt alienata ut 

prefertur per totum) omnia et singula bona #Everardo de Heze ac# Henrico 

Gruijter de Uden et Aleijdi sue uxori filie quondam (dg: Everardi de 

Heze) Johannis de Heze filii dicti quondam Everardi de morte quondam (dg: 

Ev) Henrici de Heze fratris olim dicti Everardi et Gheze (dg: sue) uxoris 

olim dicti Henrici successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita #in quantum dicta bona dicto Henrico Gruijter et Aleijdi sue 

uxori de morte dicti quondam Everardi successione sunt advoluta et# in 

quantum huiusmodi Johannes frater Goddini die Olislegher Theodericus 

filius Johannis quondam (dg: g) Moelnere gener eiusdem Goddini et 

Johannes (dg: Goddinus) et Goddinus fratres liberi quondam Johannis 

Pijekenvelt huiusmodi vendiderunt et alienaverunt (dg: et) hereditarie 

supportaverunt dicto Theoderico filio quondam Johannis Moelner 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex #parte# eorum (dg: et dicti quondam Henrici Gruijter) 

deponere et quod ipsi dictum Henricum Gruijter super premissis ad opus 

dicti Theoderici facient renunciare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 03 ma 13-01-1388. 

Theodericus zvw Johannes molenaar szv Goddinus die Olijsleger verkocht aan 
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Godefridus zvw Andreas van Berlikem ¼ deel van 1½ morgen land van wijlen 

Henricus van Heze, ter plaatse gnd die Vliedert. 

 

Theodericus filius quondam Johannis multoris gener Goddini die Olijsleger 

quartam partem unius et dimidii iugerum terre quondam Henrici de Heze 

sitorum in loco dicto (dg: de) die Vliedert ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum dicti Goddini deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 04 ma 13-01-1388. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 80 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388; 

18+29+29=76 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt (dg: Johanni de 

M) Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde ad pasca proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 05 do 16-01-1388. 

Arnoldus zvw Johannes Nodekens verkocht22 aan broeder Henricus Berwout prior 

van Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Distelberg, tussen Hilla Rosincs enerzijds en Bartholomeus gnd 

Meus Loijarts soen anderzijds, (2) 7 lopen roggeland, in Helvoirt, tussen 

Johannes van Brolijo enerzijds en Johannes Zelen soen anderzijds, (3) 6 

lopen roggeland, in Vught, in Cromvoirt, tussen Mijchael Nodekens bv 

voornoemde verkoper enerzijds en voornoemde Hilla Rosincs anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 12 lopen rogge. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Nodekens legitime vendidit fratri 

Henrico Berwout priori de Porta Celi vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et 

orto sitis in parochia de Helvoert ad locum dictum Dijstelberch inter 

hereditatem (dg: Henrici Rosijns) #Hille Rosincs# ex uno et inter 

hereditatem Bartholomei dicti #Meus# Loijarts soen ex alio et (dg: ex) ex 

septem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Johannis de Brolijo ex uno et inter hereditatem Johannis 

Zelen soen ex alio atque ex sex lopinatis (dg: lopinatis) lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Vucht in Crumvoert inter hereditatem 

Mijchaelis Nodekens fratris dicti vendidoris ex uno et inter hereditatem 

dicte Hille Rosincs ex alio promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria 

paccione (dg: XX) XII lopinorum siliginis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit etc. Testes Sijmon et Berwout datum (dg: supra) in die 

Marcelli. 

 

BP 1178 f 012v 06 do 16-01-1388. 

Lambertus Beijs zvw Arnoldus gnd Beijs verkocht aan Adam van Mierd (1) 2 

stukken beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (1a) ter plaatse gnd 

Koekamp, tussen Berisius van Breda enerzijds en Henricus die Coelborner 

anderzijds, (1b) ter plaatse Herman Oems Rijt, tussen Cleijs Heijden 

Kinderen enerzijds en Erardus gnd Erijt Wijnrics soen anderzijds, (2) ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van hr Johannes Coelborner 

priester, in 1½ bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse des Papen Kamp, met een eind strekkend aan Gielis Dijk en met het 

                         
22 Zie → BP 1179 p 308v 07 zo 05-11-1391, verkoop van een lijfpacht uit twee 

van deze onderpanden (3+1). 
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andere eind aan die Hesseldonk. Belast met de hertogencijns. 

 

Lambertus Beijs filius quondam Arnoldi dicti Beijs (dg: tres #duas) duas# 

pecias prati sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

quarum una (dg: dicta die Koe) in loco dicto Koecamp inter hereditatem 

Berisii de Breda ex uno et inter hereditatem Henrici #die# Coelborner ex 

alio altera in loco dicto Herman Oems Rijt inter hereditatem liberorum 

dictorum Cleijs Heijden Kijnderen ex uno et inter hereditatem Erardi 

dicti Erijt (dg: Winr) Wijnrics soen ex alio (dg: et tercia Rijts loco 

dicto) sunt site atque (dg: tercia) quartam partem sibi de morte quondam 

domini Johannis Coelborner presbitri sui fratris successione advolutam in 

uno et dimidio bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto 

Udehout in loco dicto (dg: in) des Papen Camp (dg: inter hereditatem) 

tendentibus cum uno fine ad aggerem dictum Gielijs Dijc et cum reliquo 

fine ad hereditatem dictam die Hesseldonc ut dicebat hereditarie vendidit 

Ade de Mierd promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 07 do 16-01-1388. 

Johannes zv Erardus gnd Erijt Wijnrics soen vernaderde en droeg over aan 

zijn moeder Gertrudis ev voornoemde Erardus Wijnrics soen, tbv voornoemde 

Gertrudis en Erardius. 

 

Johannes filius Erardi dicti Erijt Wijnrics soen prebuit et reportavit 

Gertrudi sue matri uxori dicti (dg: Erijts) Erardi Wijnrics soen ad opus 

eorundem Gertrudi (dg: -s) et Erardi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 08 do 16-01-1388. 

Voornoemde Lambertus Beijs verkocht aan Johannes zv Erardus gnd Erijt 

Wijnrics soen het deel, dat aan hem gekomen was na deling, na overlijden 

van wijlen zijn ouders, in een beemd gnd die Hesseldonk, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed gnd des Papen Kamp enerzijds en 

Henricus Coelborner anderzijds, te weten het deel tussen Berisius van Breda 

enerzijds en Erardus gnd Erijt Wijnrics soen anderzijds. 

 

Dictus Lambertus Beijs totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutam in quodam (dg: pecia) prato dito 

die Hesseldonc sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

inter hereditatem dictam des Papen Camp ex uno et inter hereditatem 

Henrici Coelborner ex alio scilicet illam partem que sita est #?inter 
?hereditatem# Berisii de Breda ex uno et inter hereditatem Erardi dicti 

Erijt Wijnrics soen ex alio (dg: ..) prout ibidem situm est et sibi 

mediante divisione prius habita inter ipsum et suos coheredes cessit in 

partem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Erardi dicti Erijt 

Wijnrics soen promittens ratam servare et obligationem ex (dg: sui de) 

parue sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 012v 09 do 16-01-1388. 

Gerardus van den Velde, zijn dochter Aleijdis, Henricus Weijgherganc ev 

Mechtildis, en Johannes die Wert ev Heijlwigis, dv voornoemde Gerardus van 

den Velde, gaven uit aan Johannes van der Raffendonc alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Henricus van Audenhoven en diens vrouw 

Aleijdis, grootouders van voornoemde Aleijdis, Mechtildis en Heijlwigis, 

gelegen onder Oirschot; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en voor 

b-een erfpacht van ½ !lopen rogge, maat van Oirschot, aan de armen van 

Oirschot, en thans voor een n-erfpacht23,24 van 3 mud rogge, maat van 

                         
23 Zie → BP 1179 p 456v 12 do 27-06-1392, verkoop van 1/3 deel van de 

erfpacht. 
24 Zie → BP 1182 p 403r 03 za 23-04-1401, overdracht van 1/3 deel in de 

erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

34 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot op de plaats gnd Raffendonk te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, gaande uit de helft, aan hem 

toebehorend, in voornoemde goederen gnd te Raffendonk. 

 

Et erunt 4 littere. 

Gerardus van den Velde Aleijdis eius filia cum tutore Henricus (dg: W) 

Weijgherganc maritus et tutor legitimus Mechtildis eius uxoris et 

Johannes die Wert maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filiarum dicti Gerardi van den Velde omnia et singula #bona# eis de morte 

(dg: Henr) quondam Henrici de Audenhoven et Aleijdis eius uxoris avi et 

avie olim dictarum Aleijdis Mechtildis et Heijlwigis successione advoluta 

quocumque (dg: sita) locorum infra parochiam de Oerscot sita ut dicebant 

(dg: vendiderunt Johanni van der Raffendonc promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere) dederunt ad hereditariam 

pacionem Johanni van der Raffendonc ab eodem hereditarie possidenda pro 

censibus dominorum fundi et pro hereditaria paccione dimidii !lopini 

siliginis (dg: pauper) mensure de Oerscot pauperibus in Oerscot exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in (dg: Oerscot s) parochia de Oerscot supra locum de 

Raffendonc tradenda ex premissis promittentes cum tutore ratam servare et 

aliam obligationem ex parte eorum deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie ex (dg: dictis) 

#medietate ad se spectante in# bonis te Raffendonc (dg: sitis) predictis 

ad pignus imposuit promittens super omnia de dicta paccione unius modii 

siliginis warandiam. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

1178 mf1 B 14 f. 13. 

 in festo Marcelli: donderdag 16-01-1388. 

 in crastino Marcelli: vrijdag 17-01-1388. 

 anno XCIII mensis octobris in crastino Luce: zo 19-10-1393. 

 

BP 1178 f 013r 01 do 16-01-1388. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proest van Empel en Johannes Luwe zvw Johannes 

Luwe van Empel beloofden aan Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker 29 

mud haver, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proest de (dg: Bucstel) Empel et 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe de Empel promiserunt Andree 

filio quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris viginti novem 

modios (dg: sili) #bone# avene mensure de Busco ad Remigii proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Willelmus et Sij[mon] 

datum in festo Marcelli. 

 

BP 1178 f 013r 02 do 16-01-1388. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Andreas van Roesmalen 12 Hollandse gulden 

of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 08-03-1388) te 

betalen, op straffe van 6 gulden. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Andree de Roesmalen XII gulden monete 

Hollandie seu valorem ad letare Jherusalem prosime futurum persolvendos 

sub pena sex gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 03 do 16-01-1388. 

Ludovicus zv Willelmus Gilijs soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 50 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Willelmus 

zvw Ludovicus van der Eijkendonc. 
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Solvit. 

Ludovicus filius Willelmi Gilijs soen hereditariam paccionem quinquaginta 

modiorum siliginis mensure de Busco venditam sibi a Willelmo filio 

quondam Ludovici van der Eijkendonc prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 04 do 16-01-1388. 

Johannes zvw Johannes van Vucht verhuurde aan Johannes Leenman 4 lopen 

roggeland en aangelegen heidevelden en weiden, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd in des Zeelanders Hoeve, beiderzijds tussen Gerardus van 

Zelant, met een eind strekkend aan voornoemde Gerardus en met het andere 

eind aan de gemeint, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Vucht (dg: P) quatuor lopinatas terre 

siliginee atque hereditates mericales et pascuales eis adiacentes sitas 

in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto in des Zeelanders (dg: 

Se) Hoeve inter hereditatem Gerardi de Zelant ex (dg: ut) utroque latere 

coadiacentem tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti Gerardi et cum 

reliquo fine ad communitatem locavit Johanni Leenman ab eodem ab ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium #libere# 

possidendas promittens warandiam et obligationem deponere dictis sex 

annis durantibus. Testes Ghisbertus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 05 do 16-01-1388. 

Ghibo Keijot droeg over aan Belija wv Johannes Bijerman (1) 1/3 deel in een 

kamer met ondergrond, uit twee kamers met ondergrond van wijlen hr Arnoldus 

Rover ridder, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat 

naar de Amforts Brug, tussen erfgoed van Gerardus Haken enerzijds en de 

poort van voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover anderzijds, te weten in de 

kamer naast voornoemde poort, met de helft van de tussenwand, (2) 1/3 deel 

in de bouwwerken van voornoemde poort, voorzover die gebouwen boven de weg, 

die door die poort gaat, gebouwd zijn, (3) 1/3 deel in een stenen muur met 

ondergrond, naast voornoemde poort, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan de oude stadsmuur (4) 1/3 deel in de helft van die 

oude stadsmuur, aan het einde van voornoemde stenen muur, in cijns 

uitgegeven aan voornoemde Ghibo, Johannes Bierman en Johannes van Hemert zv 

Theodericus, door Willelmus van Langhelaer, belast met de cijnzen en 

voorwaarden, in de brief vermeld. 

 

Ghibo Keijot terciam partem ad se spectantem in una camera cum suo fundo 

(dg: dua) de duabus cameris cum suis fundis quondam domini Arnoldi Rover 

militis sitis in Busco in viculo tendente a vico dicto Colperstraet 

versus pontem dictum Amforts Brugge inter hereditatem Gerardi Haken ex 

uno et inter (dg: here) portam dicti quondam domini Arnoldi Rover ibidem 

consistentem ex alio scilicet in illa camera cum suo fundo que sita est 

contigue iuxta dictam portam atque in medietate parietis consistentis 

inter dictas duas cameras atque #terciam partem ad se spectantem# in 

edificiis dicte porte prout et in quantum huiusmodi edificia supra (dg: 

d) viam per dictam portam transeuntem in altitudine est sursum seu 

superius sunt edificata et consistent pro presenti atque (dg: quodam) in 

quodam muro (dg: consistente ad finem dicti) lapideo cum suo fundo sito 

juxta dictam portam et ad latus dicte porte tendente a dicto viculo 

retrorsum usque ad (dg: ad) antiquum murum opidi de Busco et in medietate 

eiusdem antiqui muri consistentis ad finem dicti muri lapidei scilicet ad 

spissitudinem dicti muri lapidei (dg: datum ad) datarum ad censum dicto 

Ghiboni Johanni Bierman et Johanni de Hemert filio Theoderici a Willelmo 

de Langhelaer prout in litteris supportavit Belije relicte quondam 

Johannis Bijerman cum litteris #condicione in litteris# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censu (dg: in di) et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 06 do 16-01-1388. 

Johannes Kathelinen soen verkocht aan Johannes Aben soen 1 morgen, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, tussen Bruijstinus Palarts enerzijds en 

voornoemde Johannes anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

die Kwade Rijt en met het andere eind aan een gemene waterlaat gnd 

wetering. 

 

Johannes Kathelinen soen unum iuger situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Hees inter hereditatem Bruijstini Palarts ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis ex alio tendens cum !locum dictum die (dg: 

quadam) Quade Rijt et cum reliquo fine ad (dg: fo) communem aqueductum 

dictum weteringe ut dicebat vendidit Johanni Aben soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 07 do 16-01-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met !26 gulden of 

de waarde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Marcelius 

Vos en Ghibo Keijot. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine (dg: 

medio) medio sequentium (dg: s) cum !XXVI gulden seu valorem ut in forma. 

Acta in camera presentibus scabinis Marcelio Vos Ghibone Keijot datum in 

festo Marcelli hora vesperarum anno (dg: LXXX octavo) a nativitatis 

Domini LXXX octavo. 

 

BP 1178 f 013r 08 zo 19-10-1393. 

Elizabeth dvw Johannes Kathelinen soen ontlastte voornoemde Johannes Aben 

soen van de wederkoop. Voornoemde Elizabeth en Aleijdis verklaarden, wegens 

de wederkoop, ontvangen te hebben van Henricus Aben !25 gulden, 37 plakken 

voor 1 gulden gerekend. Zou voornoemde morgen door een ander worden 

teruggekocht, dan zullen ze die 25 gulden aan Henricus Aben soen geven. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Goeswinus ...delen, Willelmus 

van Beke en Johannes Bijtter. 

 

Anno XCIII mensis octobris in crastino Luce Elizabeth filia quondam 

Johannis Kathelinen soen quitum clamaverat dictum Johannem Aben soen a 
?hac redemption (dg: promittens ipsum indempnem) #+ {BP 1178 f 013r 09 

invoegen}#. Acta in camera #presentibus (dg: Joh) Goeswino# ...deken 

Willelmo de Beke Johanne Bijtter. 

 

BP 1178 f 013r 09 zo 19-10-1393. 

{invoegen in BP 1178 f 013r 08}. {in margine sinistra:} 

insuper dicte Elizabeth et Aleijdis !receperunt se recepisse a (dg: dicto 

Joh #Joh) Henrico# Aben occacione dicte redemptionis XXV! (dg: Ho Gelre) 

gulden scilicet XXXVII placken pro quolibet gulden computato et 

promiserunt indivisi dicto [Henrico] Aben soen si dictum juger 

redimeretur ab alia quod ipse eidem (dg: Joh) Henrico Aben soen dictos 

XXV gulden redde[t]. 

 

BP 1178 f 013r 10 do 16-01-1388. 

Johannes van der Donc nzv Gerardus van der Donc en zijn vrouw Heijlwigis 

dvw Henricus Hadewigen van den Vorstenbossche verkochten aan Henricus zvw 

voornoemde Henricus Hadewigen alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Henricus Hadewigen en diens vrouw Hilla, ouders van 

voornoemde Heijlwigis, gelegen onder Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos. 
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Johannes van der Donc filius naturalis Gerardi van der Donc maritus (dg: 

et tutor) legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Henrici Hadewigen 

van den Vorstenbossche et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore 

omnia bona hereditaria eis de morte quondam (dg: parentum dicte) Henrici 

Hadewigen et Hille eius uxoris parentum olim dicte Heijlwigis successione 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche situata ut dicebant vendiderunt Henrico filio dicti 

quondam Henrici Hadewigen promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 11 do 16-01-1388. 

Johannes zvw Ghiselbertus van Loen verkocht Thomas zvw Walterus van 

Scadewijc ½ morgen 15 roeden land, in Kessel, ter plaatse gnd den Achterste 

Ert, in een kamp gnd Jans Kampke van den Eijnde, naast kv Johannes gnd de 

Jonghe, belast met onraad. Akerinus van Hezel en Hermannus Scut zv Henricus 

gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem deden afstand. 

 

Johannes filius quondam Ghiselberti de Loen dimidium iuger et quindecim 

virgatas terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto den Aftersten 

Ert (dg: inter he) in campo dicto Jans Kempken van den Eijnde #contigue# 

iuxta hereditatem liberorum Johannis dicti de Jonghe (dg: -n ex uno et 

inter h) ut dicebat hereditarie vendidit Thome filio quondam Walteri de 

Scadewijc promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab aggere Mose et censu libera exceptis onraet infra terram 

sitis ad hoc spectantibus. Quo facto Akerinus de Hezel et Hermannus Scut 

filius Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem super premissis et jure 

renundiaverunt promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 12 do 16-01-1388. 

Henricus Vos van Berze beloofde aan Jacobus van Oefel en Henricus van 

Krekelhoven 20 mud rogge, maat van Oirschot, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388) in Oirschot te leveren. 

 

Henricus Vos de Berze promisit Jacobo de Oefel et Henrico de Krekelhoven 

XX modios siliginis mensure de Oerscot ad festum nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013r 13 vr 17-01-1388. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech ev Mechtildis dv Johannes van Zidewijnden szvw 

Arnoldus van der Porten verkocht aan Elizabeth dv Johannes Coninc en Ghibo 

van Best szv voornoemde Elizabeth een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

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

hoeve in Venloon, ter plaatse gnd Loenre Mere, tussen de gemeint van de 

villa van Loen enerzijds en Petrus des Doven anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de plaats gnd Loenre Mere, (2) een stuk heide, in 

Venloon, tussen wijlen Nijcholaus van Megen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) een stuk heide, in Venloon, tussen Johannes van den 
?Stalbeech enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) 4 bunder heide aldaar, 

tussen Walterus Bac van Lemersvelt enerzijds en de gemeint anderzijds, (5) 

2 bunder heide, voor de plaats gnd Rustelberg, op de gemeint, welke pacht 

voornoemde Johannes van Zidewijnden gekocht had van Johannes van 

Wijeldrecht zv Willelmus van Bezoijen, en welke pacht voornoemde Johannes 

van Zidewijnden, samen met andere goederen, geschonken had aan voornoemde 

Jacobus en Mechtildis. 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie (dg: .) Johannis de Zidewijnden generi 

quondam Arnoldi van der Porten hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradendam ex manso sito in parochia de Venloen ad locum dictum 

Loenre Mere inter (dg: h) communitatem ville de Loen ex uno et inter 
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hereditatem Petri des Doven ex alio tendente a communi platea ad locum 

dictum Loenre Mere atque ex pecia (dg: ..) merice sita in dicta parochia 

inter hereditatem quondam Nijcholai de Megen ex uno et inter communitatem 

ex alio item ex pecia merice sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van den ?Staleerch ex uno et inter communitatem ex alio item ex 

quatuor (dg: lopinatis) bonariis merice sitis ibidem inter hereditatem 

Walteri Bac de Lemersvelt ex uno et inter communitatem ex alio necnon ex 

duobus bonariis merice sitis ante locum dictum Rustelberch supra 

communitatem (dg: ve) quam paccionem dictus Johannes de Zidewijnden erga 

Johannem de Wijeldrecht filium Willelmi de Bezoij[en] emendo acquisiverat 

prout in litteris et quam paccionem dictus Johannes de Zidewijnden 

dederat et supportaverat dicto Jacobo cum dicta Mechtilde sua uxore 

nomine dotis simul cum quibusdam aliis bonis prout in litteris quas 

vidimus hereditarie vendidit Elizabeth filie Johannis Coninc et Ghiboni 

de Best genero dicte Elizabeth supportavit cum dictis litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti (dg: quondam) Johannis de Zidewijnden et (dg: ...) 

heredum eiusdem Johannis de Zi[dewijnden] deponere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1178 f 013r 14 vr 17-01-1388. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 01 f. 13v. 

 in crastino Marcelli: vrijdag 17-01-1388. 

 

BP 1178 f 013v 01 vr 17-01-1388. 

Ghisbertus, zvw Reijnerus gnd die Bruijn verwekt bij diens vrouw Yda svw 

Henricus gnd Hessels soen van den Broecke, verkocht aan Egidius die Bruijn 

snijder de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van ?haar broer 

Bertoldus, van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Nuenen, welke pacht van 4 mud en een 

b-erfcijns van 6 pond geld Johannes zvw Heijlwigis gnd van Oerle beloofd 

had aan voornoemde wijlen Henricus Hessels soen, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen beemd, in Gerwen, (2) 2 stukken 

land, in Gerwen, (2a) tussen Lupo gnd Ghenen soen enerzijds en kvw Goswinus 

van den Heijden anderzijds, (2b) tussen Leonius van Ponsendaele enerzijds 

en kv voornoemde Goeswinus anderzijds, (3) een akker in Gerwen, tussen 

Everardus van Nuwendike enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (4) een 

streep land gnd die Stege, aldaar, naast de weg gnd die Heerstraat, (5) een 

beemd gnd die ?Zonbeemd, aldaar, tussen Henricus Wouters soen enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (6) het deel, dat aan voornoemde Johannes zvw 

Heijlwigis van Oerle behoort in een erfgoed gnd dat Vinkenscoet, aldaar, 

tussen Henricus Lizen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, welke akker, 

streep, en deel voornoemde Johannes zvw Heijlwigis van Oerle samen met 

voornoemde erfgoederen tot onderpand had gesteld, welke pacht van 1 mud 

voornoemde wijlen Henricus Hessels soen in zijn testament vermaakt had aan 

wijlen voornoemde Bertoldus, en welke helft van de pacht van 1 mud aan 

voornoemde Ghisbertus gekomen was na overlijden van voornoemde Bertoldus. 

 

Ghisbertus filius quondam Reijneri dicti die Bruijn ab eodem quondam 

Reijnero et Yda sua uxore sorore quondam Henrici dicti Hessels soen van 

den Broecke (dg: he) medietatem sibi de morte quondam Bertoldi sui 

fratris successione advolutam (dg: de) hereditarie paccionis unius modii 

siliginis mensure de Nuenen scilicet de hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure et hereditarium censum sex librarum monete 

Johannes filius quondam Heijlwigis dicte de Oerle promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Henrico Hessels soen hereditarie purificationis 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

39 

ex domo orto atque prato ipsis adiacente sitis in parochia de Gherwen 

atque ex duabus peciis terre sitis in dicta parochia quarum una inter 

hereditatem Luponis dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Goswini van den Heijden ex alio et altera inter 

hereditatem Leonii de Ponsendaele ex uno et inter hereditatem liberorum 

dicti Goeswini ex alio sunt site (dg: ....) prout in litteris atque ex 

agro terre sito in dicta parochia de Gherwen inter hereditatem Everardi 

de Nuwendike ex uno et inter communitatem ibidem ex alio [atque] ex 

strepa terre dicta die Steghe sita ibidem iuxta (dg: p) plateam dictam 

die Heerstraet atque ex prato dicto die ?Zonbeemt sito ibidem inter 

hereditatem Henrici Wouters soen ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex tota parte et omne jure dicto Johanni filio dicte quondam 

Heijlwigis de Oerle competentibus in hereditate dicta dat Vinckenscoe[t] 

sita ibidem inter hereditatem Henrici Lizen soen ex [uno] et inter 

communitatem ex alio quos agrum strepam terre pratum et partem et jus 

dictus Johannes filius quondam Heijlwigis de Oerle simul cum predictis 

hereditatibus pro solucione dictarum paccionum et census ad pignus 

imposuit prout in dictis litteris continetur et quam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure dictus quondam Henricus Hessels soen dicto 

quondam Bertoldo in suo (dg: suo) testamento legaverat (dg: et qu) et 

quam medietatem dicte paccionis unius modii siliginis dictus Ghisbertus 

sibi de morte dicti quondam Bertoldi [advolutam] esse dicebat hereditarie 

vendidit Egidio die Bruijn sartori cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

sui et aliorum heredum dicti quondam Bertoldi deponere. Testes 

Ghiselbertus et Willelmus datum (dg: d) in crastino Marcelli. 

 

BP 1178 f 013v 02 vr 17-01-1388. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen en Johannes Roveri van Vladeracken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis et Johanne Roveri de 

Vladeracken (dg: anno). Actum in camera anno octoginta (dg: se) octavo. 

 

BP 1178 f 013v 03 vr 17-01-1388. 

Alardus van Cloethoven verhuurde aan Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen een 

beemd in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen kvw Willelmus van 

den Yvenlaer enerzijds en Jacobus van Engelant anderzijds, voor een periode 

van 11 jaar, ingaande heden. 

 

Solvit totum. 

Alardus de Cloethoven pratum situm in parochia de Berlikem in loco dicto 

die Hasselt inter hereditatem (dg: .l) liberorum quondam Willelmi van den 

Yvenlaer ex uno et inter hereditatem Jacobi de Engelant ex alio ut 

dicebat locavit Jacobo filio quondam Arnoldi Ghenen soen ab eodem ad 

spacium XI annorum datam presentium sine medio sequentium possidendum 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1178 f 013v 04 vr 17-01-1388. 

Petrus Engbrechts soen en Hubertus Claes soen verhuurden aan Johannes die 

Hollander zvw Theodericus van Lijttoijen 3 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd op die Zanweiden, tussen Willelmus Enghelen soen enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande heden. 

 

Solvit. 

Petrus Engbrechts soen et Hubertus Claes soen (dg: unu) tria iugera terre 

sita in parochia de Maren in loco dicto (dg: d) op die (dg: Zande) 

Zanweijden inter hereditatem Willelmi Enghelen soen ex uno et inter 

communem stegam ex alio ut dicebant locaverunt Johanni die Hollander 
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filio quondam Theoderici de Lijttoijen ab eodem ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio (dg: de) sequentium libere possidendum 

promittentes #super!# indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere dictis tribus annis durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013v 05 vr 17-01-1388. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes gnd Louwer van Kessel beloofde aan de 

secretaris, tbv Elizabeth wv Reijnerus Willems, 17 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis dicti Louwer de Kessel 

promisit #mihi ad opus# Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems (dg: 

X) #XVII# Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis (dg: 

proxime) proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013v 06 vr 17-01-1388. 

Henricus Nerinc zvw Henricus Nerinc droeg over aan zijn broer Johannes 

Nerinc de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster Lija 

Nerincs, in een huis en erf van wijlen Lija, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van eerstgenoemde Henricus enerzijds en 

erfgoed van Ghibo schoenmaker anderzijds. 

 

Henricus Nerinc filius quondam Henrici Nerinc medietatem (dg: ad se 

spectantem in) sibi de morte quondam (dg: Katherine) #Lije Nerincs# sue 

sororis successione advolutam in domo et area (dg: dicte) quondam (dg: 

Katherine) Lije (dg: in) sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem (dg: dicti) primodicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis sutoris ex alio supportavit Johanni Nerinc suo fratri promittens 

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

 

BP 1178 f 013v 07 vr 17-01-1388. 

Johannes Nerinc zvw Henricus Nerinc droeg over aan zijn broer Henricus de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster Hilla, in 1 

morgen land, uit Duizend Morgen van Den Bosch, ter plaatse gnd die Orthense 

Donk, in 10 morgen aldaar, tussen Jacobus van den Wiel enerzijds en 

Willelmus Loijer de oudere anderzijds, welke morgen Hilla dvw voornoemde 

Henricus Nerinc verworven had van Jordanus van Meghen bakker. 

 

Johannes Nerinc filius quondam Henrici Nerinc medietatem (dg: ad se 

spectantem) #sibi de morte quondam Hille sue sororis successione 

advolutam# in uno iugero terre de mille iugeribus terre opidi de Busco 

sito super locum dictum die Orthensche Donc in decem iugeribus ibidem 

sitis inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Loijer senioris ex alio quod iuger terre Hilla filia quondam 

#(dg: dicti)# Henrici Nerinc predicti erga Jordanum de Meghen pistorem 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico suo fratri 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013v 08 vr 17-01-1388. 

Voornoemde Johannes Nerinc zvw Henricus Nerinc droeg over aan zijn broer 

Henricus de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster 

Hilla, in een b-erfcijns van 16 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Yda gnd Puden enerzijds en erfgoed dat was van Jacobus bakker 

anderzijds, welke cijns voornoemde Hilla dvw Henricus Nerinc begijn gekocht 

had van Henricus gnd van der Other zvw Arnoldus van der Other. 

 

Dictus Johannes Nerinc filius quondam Henrici Nerinc medietatem sibi de 

morte quondam Hille sue sororis successione advolutam in hereditario (dg: 

censu) censu sedecim solidorum monete (dg: quem #censum# Henricus van den 
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Other filius quondam Arnoldi van der Other promisit se) solvendo 

hereditarie Johannis ex domo et area (dg: dicti venditoris) sita in Busco 

supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Yde dicte Puden ex uno et 

inter hereditatem que quondam fuerat Jacobi pistoris ex alio quem censum 

#dicta# Hilla filia quondam Henrici Nerinc (dg: fa) beghina erga Henricum 

dictum van der Other filium quondam Arnoldi van der Other emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (?dg: vendidit) supportavit 

Henrico (dg: ?seis) suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 013v 09 vr 17-01-1388. 

Voornoemde Johannes Nerinc zvw Henricus Nerinc droeg over aan zijn broer 

Henricus de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster 

Hilla dvw voornoemde Henricus Nerinc begijn, in 16 schelling b-erfcijns, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad, in Den Bosch, aan de 

Vughterijk, tussen erfgoed van Yda van Vucht evw Walterus Puden enerzijds 

en erfgoed van Johannes Rademaker anderzijds, welke 16 schellingen 

voornoemde wijlen Hilla gekocht had van Johannes Dicbier. 

 

Dictus Johannes Nerinc filius quondam Henrici Nerinc medietatem sibi de 

morte quondam Hille sue sororis #filie dicti quondam Henrici Nerinc 

beghine# successione advolutam in sedecim solidis annui et hereditarii 

census solvendis anno quolibet hereditarie nativitatis Johannis de quodam 

domistadio sito in Busco ad aggerem (dg: Vuchtensem) vici Vuchtensis (dg: 

Y) inter hereditatem Yde de Vucht uxoris quondam Walteri Puden #ex uno# 

et inter hereditatem Johannis rotificis ex alio quos sedecim solidos 

hereditarii census dicta quondam Hilla erga Johannem Dicbier emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit (dg: Jo) Henrico suo fratri 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 013v 10 vr 17-01-1388. 

Voornoemde Johannes Nerinc zvw Henricus Nerinc droeg over aan zijn broer 

Henricus de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster 

Hilla dvw voornoemde Henricus Nerinc begijn, in een b-erfcijns van 30 

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

Jan, gaande uit een huis en erf van Lambertus van Mulsen zadelmaker, in Den 

Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, welke cijns voornoemde 

Hilla gekocht had van Franco zvw Arnoldus gnd Splitaf. 

 

Dictus Johannes Nerinc filius quondam Henrici Nerinc medietatem sibi de 

morte quondam Hille sue sororis filie dicti quondam Henrici Nerinc 

beghine successione advolutam in hereditario censu (dg: X) triginta 

solidorum dando et solvendo anno quolibet mediatim Domini et mediatim 

Jyhannis de domo et area Lamberti de Mulsen sellipari sita in Busco retro 

claustrum fratrum minorum quem censum dicta Hilla erga Franconem filium 

quondam Arnoldi dicti Splitaf acquisiverat emendo prout in litteris 

supportavit Henrico suo fratri cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 013v 11 vr 17-01-1388. 

Voornoemde Johannes Nerinc droeg over aan zijn broer Henricus zvw Henricus 

Nerinc een weg in Den Bosch, in de Vughterstraat, achter erfgoed van 

voornoemde Henricus zvw voornoemde Henricus Nerinc, tussen een spijker van 

voornoemde Henricus zvw Henricus Nerinc enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Johannes Nerinc anderzijds, lopend vanaf het huis van voornoemde Henricus 

zvw Henricus Nerinc tot aan de stroom. 

 

Dictus Johannes Nerinc quandam viam sitam in Buscoducis in vico Vuchtensi 

retro hereditatem Henrici filii dicti quondam Henrici Nerinc inter (dg: 

hereditatem) domum dictam spiker dicti Henrici filii quondam Henrici 
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Nerinc ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Nerinc ex alio 

tendentem (dg: ab a dicta h) domo dicti Henrici filii quondam Henrici 

Nerinc usque ad aquam ibidem cuttentem prout dicta via ibidem sita est ut 

dicebat supportavit (dg: H) dicto Henrico filio quondam Henrici Nerinc 

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

(dg: s) deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 02 f. 14. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 014r 01 vr 17-01-1388. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker droeg over aan Lambertus zv 

Johannes Priker, tbv voornoemde Lambertus en Arnoldus zv voornoemde 

Lambertus, (1) een b-erfcijns van 4 pond 8 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een kamp van 5? ?morgen, ter plaatse gnd Kalverberg, 

tussen de sloot gnd de Buffel enerzijds en Johannes Becker zvw Johannes gnd 

die Heirde anderzijds, welke cijns voornoemde Andreas gekocht had van 

Johannes gnd Priker, voor 1/5 deel van ondergeschreven huis en erf. 

Zou voornoemde Arnoldus zv voornoemde Lambertus, zodra hij meerderjarig is, 

geen afstand willen doen van 1/5 deel, dat aan wijlen zijn moeder 

Weijndelmodis gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Weijndelmoedis, in een huis en erf van voornoemde wijlen Arnoldus, in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Weverplaats, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus 

Meggelens enerzijds en een straatje anderzijds, en in brouwgetouwen van 

voornoemde wijlen Arnoldus, dan zal voornoemde cijns, direct na overlijden 

van voornoemde Lambertus, in zijn geheel gaan naar voornoemde Andreas. 

Zou voornoemde Arnoldus zv Lambertus overlijden voor hij meerderjarig is, 

of voordat hij tbv voornoemde Andreas van voornoemd 1/5 deel afstand heeft 

gedaan, dan gaat de cijns, na overlijden van voornoemde Lambertus, naar 

eerstgenoemde Andreas verkoper overgaat. 

Zou voornoemde Arnoldus zv Lambertus zonder wettig nageslacht overlijden, 

nadat hij tbv voornoemde Andreas afstand heeft gedaan van voornoemd 1/5 

deel, dan gaat de cijns waarschijnlijk naar erfgenamen van Weijndelmoedis. 

(2) een b-erfcijns van 36 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (2a) een huis en tuin in Berlicum, tussen Jacobus Weert enerzijds en 

Johannes gnd Snoecs soen anderzijds, (2b) een stuk land, 3 lopen rogge 

groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Zandakker, tussen Johannes zv 

Enghelberna enerzijds en eertijds Theodericus Loef Smeersac anderzijds, 

welke cijns voornoemde wijlen Arnoldus zvw Lambertus bakker verworven had 

van Antonius zvw Johannes Olij van Berlikem, (3) een b-erfcijns van 36 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit laatstgenoemd huis, 

tuin en stuk land, welke cijns eerstgenoemde wijlen Arnoldus gekocht had 

van de broers Antonius en Yvels, kv Johannes gnd van Berlikem zvw Johannes 

Olij van Berlikem, en Henricus Buc? ev Elizabeth dv eerstgenoemde Johannes 

van Berlikem. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

hereditarium censum quatuor librarum et octo solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo qui[nque iu]gera 

continente (dg: di) sito ad locum dictum Calverberch inter fossatum 

dictum de Buffel ex uno et inter hereditatem Johannis Becker filii 

quondam Johannis dicti die (dg: Heir) Heirde ex [alio] et quem censum 

dictus Andreas erga Johannem dictum Priker emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie #+# supportavit Lamberto filio Johannis Priker ad 

opus eiusdem Lamberti et ad opus (dg: item hereditatem) Arnoldi filii 

eiusdem Lamberti #scilicet pro et in loco# cum litteris et jure #(dg: 

scilicet) pro quinta parte infrascripte domus et aree# promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus 

Lambertus dictum censum ad suam vitam integraliter possidebit post eius 

decessum ad dictum Arnoldum filium dicti Lamberti devolvendum hoc eciam 

(dg: s) addito si dictus Arnoldus filius dicti Lamberti postquam ad annos 
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sue pubertatis pervenerit noluerit (dg: resig) renunciare (dg: seu) #et 

de facto# non (dg: resi) ?renunciaverit super quinta parte que 

Weijndelmodi quondam sue matri de morte quondam parentum eiusdem quondam 

(dg: paren) Weijndelmoedis fuerat successione advoluta in domo et area 

(dg: d) predicti quondam Arnoldi sita in Busco ad locum dictum 

Weverplaets inter hereditatem quondam Arnoldi Meggelens ex uno et inter 

quendam viculum ibidem ex alio et in (dg: bra) instrumentis braxatoris 

dictis broughe getouwe eiusdem quondam Arnoldi extunc dictus census 

statim post decessum dicti Lamberti integraliter ad dictum Andream (dg: 

d) revertetur et devolvetur et si dictus Arnoldus filius dicti Lamberti 

decesserit antequam ad annos sue pubertatis pervenerit seu (dg: 

decesserit) antequam super dicta quinta parte renunciaverit #[ad opus 

dicti] Andree# quod extunc dictus census (dg: cens) statim post decessum 

dicti Lamberti ad (dg: #illos ad quos de jure extunc devolvi tenebitur#) 

primodictum Andream venditorem devolvetur (dg: item ....... ....... si 

contingat dictum Arnoldum ....... ....... decedere sine prole legitima 

antequam super dicta quinta parte ad opus dicti Andree renunciaverit 

extunc dictus census ad dictum Andream statim post decessum dicti 

Lamberti revertetur et devolvetur et si contingat dictum Arnoldum filium 

dicti Lamberti decedere sine prole legitima postquam super dicta quinta 

parte ad ad opus dicti Andree renunciaverit quod extunc dictus dicti 

census statim post decessum dictorum Lamberti et Arnoldi eius filii 

amborum ad heredes dicti Arnoldi filii dicti Lamberti de latere dicte 

quondam Weijndelmoedis eius matris devolvetur) et si contingat dictum 

Arnoldum decedere sine prole legitima postquam super dicta (dg: ....... 

#parte#) quinta renunciaverit extunc dictus census devolvetur post 

decessum dicti Lamberti ad illos ad quos de jure devolvi tenebitur. X. 

+. 

atque hereditarium censum triginta sex solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de 

Berlikem inter hereditatem Jacobi Weert ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Snoecs soen ex alio atque ex pecia terre tres lopinos 

siliginis mensure de Busco annuatim in semine capiente sita in dicta 

parochia in loco dicto Zandacker inter hereditatem Johannis filii 

Enghelberne ex uno et inter hereditatem que fuerat Theoderici Loef 

Smeersac ex alio quem censum dictus quondam Arnoldus filius quondam 

Lamberti (dg: nunc ac) pistoris erga Antonium filium quondam Johannis 

Olij de Berlikem acquisiverat atque hereditarium censum triginta sex 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto 

et pecia terre iamdictis quem censum primodictus quondam Arnoldus erga 

Antonium et Yvels fratres liberos Johannis dicti de Berlikem filii 

quondam Johannis Olij de Berlikem et Henricum Buc? maritum et tutorem 

Elizabeth sue uxoris filie primodicti Johannis de Berlikem emendo 

acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1178 f 014r 02 vr 17-01-1388. 

Een vidimus maken van 6 brieven. 

 

Et fiet vidimus de sex litteris. 

 

BP 1178 f 014r 03 vr 17-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus heeft de macht om, nadat hij afstand heeft gedaan, en 

meerderjarig is, voornoemde cijnzen te verkopen. 

 

X. 

salvo dicto Arnoldo libera potestate postquam ut premittitur 

renunciaverit et postquam ad annos sue pubertatis pervenerit dictos 

census vendere et (dg: ab) convertere .. ....... eis disponend.. (dg: 

iuxta ..) prout sibi extunc placuerit. 
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BP 1178 f 014r 04 ±vr 17-01-1388. 

Voornoemde Lambertus droeg zijn vruchtgebruik in voornoemd 1/5 deel over 

aan voornoemde Andreas. 

 

Dictus Lambertus suum usufructum sibi competentem in dicta quinta parte 

supportavit dicto Andree promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

1178 mf1 C 03 f. 14v. 

 in die Sebastiani {anno LXXXVIII}: maandag 20-01-1388. 

 in festo Agnetis: dinsdag 21-01-1388. 

 in crastino Agnetis: woensdag 22-01-1388. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1388. 

 

BP 1178 f 014v 01 ma 20-01-1388. 

Henricus Meijs ev Cristina gnd Gelaesemakers deed afstand van alle 

geschillen met Johannes gnd van Maren en zijn kinderen en erfgenamen. 

 

Henricus Meijs maritus et tutor Cristine dicte Gelaesemakers sue uxoris 

super omnibus et singulis causis ?imperatis et impeticionibus quibus 

mediantibus dictus Henricus et Cristina eius uxor seu eorum alter 

Johannem dictum de Maren et eius liberos et heredes seu eorum bona ac 

eorum bona seu bona alterius eorundem impetere possent in judicio 

spirituali vel seculari aut alias quovis modo ad opus dictorum Johannis 

eius liberorum et heredum renunciaverunt promittentes ratam servare et 

nunquam jus occacione quacumque contra eorum aut eorum bona petere ... 

prosequi in (dg: ju) judicio spirituali vel seculari seu alias quovis 

modo. Testes (dg: datum supra) Willelmus et Berwout datum (dg: S) in die 

Sebastiani. 

 

BP 1178 f 014v 02 ma 20-01-1388. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Martinus Berwout en Delft. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis Johanne de Globo Martino 

Berwout ?Delft testibus datum in camera anno LXXXVIII. 

 

BP 1178 f 014v 03 ma 20-01-1388. 

Jacobus van Reijnrode beloofde aan Pijramus gnd Moers Gielijs soen van 

Lijeshout 56 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1388) te betalen. 

 

Jacobus de Reijnrode promisit Pijramo dicto Moers Gielijs soen de 

Lijeshout LVI gulden monete Hollandie seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 04 ma 20-01-1388. 

Martinus zvw Johannes Berwout verkocht aan Nijcholaus van Colen een 

b-erfcijns25 van 37 schelling geld, die Arnoldus gnd Luijborghen aan 

voornoemde wijlen Johannes Berwout beloofd had, een helft te betalen met 

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

Bosch, aan de Kolperstraat, naast huis en erf van Walterus van Alfen 

enerzijds en huis en erf van wijlen Lucas gnd Wedars anderzijds. 

 

Martinus filius quondam Johannis Berwout hereditarium censum triginta 

septem solidorum monete quem Arnoldus dictus (dg: de) Luijborghen 

promisit se daturum et soluturum dicto quondam Johanni Berwout 

                         
25 Zie ← BP 1178 f 008r 07 za 28-12-1387 (2), deling mbt onder meer deze 

cijns. 
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hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex [qua]dam domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet contigue iuxta domum et aream 

Walteri de Alfen ex uno et inter domum et aream Luce quondam dicti Wedars 

ex alio #quem censum nunc ad se spectare dicebat# prout in litteris 

vendidit Nijcholao de Colen supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Berwout deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 05 ma 20-01-1388. 

Martinus zvw Johannes zvw Henricus Berwout verkocht aan Luijtgardis dv 

Laurencius van Bruggen een b-erfcijns26 van 20 schellingen leuvens, die 
?Scundo schoenmaker verklaarde aan voornoemde Henricus Berwout schuldig te 

zijn, gaande uit zijn huis en grond in Den Bosch, in de Vughterstraat, over 

de brug in het midden van de Vughterstraat, naast de verste poort van de 

Vughterstraat. 

 

Martinus filius quondam Johannis filii quondam Henrici Berwout 

hereditarium censum viginti solidorum Lovaniensium quem {hier lijken twee 

puntjes te staan} ?Scundo sutor (dg: m) recognovit se debere #dicto 

Henrico Berwout# de domo sua et fundo suo sita et sito in Busco in vico 

Vuchtensi ultra pontem quo itur in medio vici iuxta portam extremam vici 

eiusdem prout in litteris et quem censum dictus Martinus nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Luijtgardi (dg: .. re) filie Laurencii de 

Bruggen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Henrici Berwout deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 06 ma 20-01-1388. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 10 mud {graansoort niet vermeld}, maat van Oerle, met 

Lichtmis in Oerle te leveren, gaande uit goederen van wijlen Henricus van 

Steensel, ter plaatse gnd Kerke Oerle. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe hereditariam paccionem (dg: trium) 

#X# modiorum !mensure de Oerle quam se solvendam [habere] dicebat 

purificationis et in Oerle tradendam ex bonis quondam Henrici de Steensel 

sitis in loco dicto Kercke Oerle #ut dicebat# et monuit de 3. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 07 di 21-01-1388. 

Egidius Boijen zvw Henricus Boijen en Johannes gnd Moelnere beloofden aan 

Pijramus gnd Moers Gielijs soen van Lijeshout 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici Boijen et Johannes dictus Moelnere 

promiserunt Pijramo dicto Moers Gielijs soen de Lijeshout L Hollant 

gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 014v 08 wo 22-01-1388. 

Margareta wv Goeswinus van Bernheze en haar zoon Johannes van Os verkochten 

aan Johannes van Ghewanden een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van Maren enerzijds en erfgoed 

van Jacobus zvw Willelmus gnd Heerde anderzijds, welke cijns voornoemde 

Jacobus gekocht had van voornoemde Johannes van Ghewanden zvw Willelmus van 

Gewanden, en van welke cijns één helft aan voornoemde Margareta gekomen was 

                         
26 Zie ← BP 1178 f 008r 07 za 28-12-1387 (1), deling mbt onder meer deze 

cijns. 
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na overlijden van haar zuster Elizabeth ev voornoemde Jacobus, en van welke 

cijns voornoemde Margareta en haar zoon Johannes de andere helft verworven 

hadden van Hermannus Loden soen. 

 

Margareta relicta quondam Goeswini de Bernheze cum tutore Johannes de Os 

eius filius hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex medietate domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Johannis de Maren ex uno et inter hereditatem 

Jacobi filii quondam Willelmi dicti Heerde ex alio et de attinentiis 

dicte medietatis quem censum dictus Jacobus erga Johannem de (dg: Gewa) 

Ghewanden filium quondam Willelmi de Gewanden emendo acquisiverat et de 

quo censu unam medietatem (dg: -s) dicte Margarete de morte Elizabeth sue 

sororis uxoris olim dicti Jacobi successione advolutam esse (dg: ut 

dicebat) #dicebat# et reliquam medietatem #dicti Margareta et Johannes 

eius filius# erga Hermannum Loden soen acquisiverant prout in litteris 

vendiderunt dicto Johanni de Ghewanden supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

(dg: parte eo) impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1178 f 014v 09 wo 22-01-1388. 

Margareta wv Goeswinus van Os verkocht aan Arnoldus zvw Johannes Lemkens 

een b-erfcijns van 50 schelling geld, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Henricus Wolfs 

enerzijds en erfgoed van Petrus van Elaer anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Margareta was verkocht27 door Gerardus van der Weijden. 

 

Margareta relicta quondam Goeswini de Os #cum tutore# hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie ex domo et area sita 

in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici Wolfs ex uno 

et inter hereditatem Petri de Elaer ex alio venditum dicte Margarete a 

Gerardo (dg: van den) van der Weijden prout in litteris vendidit Arnoldo 

filio quondam Johannis Lemkens supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 10 wo 22-01-1388. 

Margareta wv Goeswinus van Os verkocht aan Johannes Vleminc steenbakker een 

b-erfcijns28 van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

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

Kerkstraat, tussen erfgoed dat was van Arnoldus Moddart enerzijds en 

erfgoed van wijlen Hadewigis gnd Helswijnt anderzijds, welke cijns aan haar 

was verkocht door Ghisbertus gnd Herinc zvw Gerardus gnd Cnode vleeshouwer. 

 

Margareta relicta quondam Goeswini de Os cum tutore hereditarium censum 

(dg: vigi) viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem que fuerat Arnoldi Moddart ex uno et inter hereditatem 

Hadewigis quondam dicte Helswijnt ex alio venditum sibi a Ghisberto dicto 

Herinc filio quondam Gerardi dicti Cnode carnificis prout in litteris 

vendidit Johanni (dg: Vleminc) Vleminc lathome supportavit cum litteris 

et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 11 wo 22-01-1388. 

Johannes Crillart rademaker beloofde aan Petrus Deijnen 23 Hollandse gulden 

of de waarde en 10 Hollandse plakken met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-

                         
27 Zie ← BP 1176 f 210r 06 za 25-05-1381, verkoop van deze cijns. 
28 Zie → BP 1182 p 455r 02 vr 10-06-1401 (2), overdracht van deze cijns. 
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1388) te betalen. 

 

Johannes Crillart rotifex promisit (dg: Ge) Petro Deijnen XXIII Hollant 

gulden seu valorem et X Hollant placken ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 12 wo 22-01-1388. 

Gerardus Hals zvw Gerardus Hals beloofde aan Elizabeth dvw Johannes Bale 

van Roesmalen 8 gulden binnen de 4 feestdagen van Pasen aanstaande (zo 29-

03-1388) te betalen, op straffe van 2. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Hals (dg: promisit Elizab pro) filius quondam Gerardi Hals 

promisit Elizabeth filie Johannis quondam Bale de Roesmalen VIII gulden 

(dg: ad octa) [infra] quatuor dies festivos pasche proxime futuros 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 13 wo 22-01-1388. 

Willelmus die Meester zv Willelmus die Meester ev Heijlwigis dvw Johannes 

gnd die Clerc van Espdonc verkocht aan Henricus zv Johannes van den Berghe 

en Bela dvw voornoemde Johannes die Clercke alle erfgoederen, die aan hem 

en zijn vrouw Heijlwigis gekomen waren na erfdeling na overlijden van 

voornoemde Johannes die Clerc, gelegen onder Beek bij Aarle, Lieshout of 

Aarle. 

 

Willelmus die Meester filius (dg: qu) Willelmi die Meester maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis dicti die 

Clerc de Espdonc omnia (dg: ?bo) hereditates sibi et dicte Heijlwigi de 

morte dicti quondam Johannis die Clerc successione advoluta quocumque 

locorum infra parochias de Beke prope Arle seu de Lijeshout seu infra 

parochiam de Arle sita prout ibidem sita sunt et sibi mediante divisione 

prius habita (dg: hi) inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit [in] 

partem ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: et Lok Lo) filio (dg: 

q) Johannis van den Berghe et Bele filie dicti quondam Johannis die 

Clercke promittens #warandiam# (dg: warandiam et obligationem) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 014v 14 do 23-01-1388. 

Jacobus die Vrieze zvw Walterus die Vrieze verkocht aan Laurencius zvw 

Henricus Toijt, tbv hem en zijn broer Walterus zvw voornoemde Henricus, een 

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

leveren, gaande uit alle goederen van verkoper, gelegen onder Haaren bij 

Oisterwijk, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

Laurencius. 

 

Jacobus die Vrieze filius quondam Walteri die Vrieze hereditarie vendidit 

Laurencio filio quondam Henrici Toijt ad opus sui et ad opus Walteri eius 

fratris filii dicti quondam Henrici hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis et hereditatibus dicti 

venditoris quocumque locorum infra parochiam de Haren prope Oesterwijc 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Laurencio. 

Testes Ghisbertus et Hubertus datum quinta post Agnetis. 

 

1178 mf1 C 04 f. 15. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1388. 
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BP 1178 f 015r 01 do 23-01-1388. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel verklaarde dat alle achterstallige termijnen 

zijn betaald29 van een lijfrente van 26 pond, die Johannes Coninc en zijn 

dochter Elizabeth moeten30 betalen aan voornoemde Aleijdis. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade (dg: ..) de Ghestel palam recognovit sibi 

fore satisfactum de omnibus arrestadiis sibi restantibus a quocumque 

tempore evoluto usque [in diem] presentem occacione vitalis pensionis 

XXVI librarum quam Johannes Coninc et Elizabeth eius filia dicte Aleijdi 

solvere tenentur prout in litteris. Testes Ghisbertus et Hubertus [datum] 

quinta post Agnetis. 

 

BP 1178 f 015r 02 do 23-01-1388. 

Voornoemde Aleijdis wv Adam van Ghestel droeg over aan Willelmus van 

Laervenne, tbv hem (1/2) en Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus zvw 

Johannes Berwout (samen 1/2), het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar broer Jacobus, in een weg in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Johannes Berwout, welke weg loopt 

van de Orthenstraat achterwaarts tot aan de stroom. 

 

Duplicetur. 

Dicta Aleijdis cum tutore totam partem et omne jus (dg: sibi competentes 

in quadam via .) de morte quondam Jacobi sui fratris successione 

advolutas in quadam via sita in Busco in vico Orthensi iuxta (dg: domum) 

hereditatem quondam Johannis Berwout et que via tendit ibidem a vico 

Orthensi retrorsum usque ad aquam ibidem currentem prout dicta via ibidem 

sita est ut dicebat supportavit Willelmo de Laervenne ad opus sui et ad 

opus Johannis et Mechtildis liberorum quondam Gerardi filii quondam 

Johannis Berwout scilicet dicto Willelmo pro una medietate et dictis 

Johanni et Mechtildi pro reliqua medietate promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 03 do 23-01-1388. 

Ghibo Weijgherganc verkocht aan Petrus Keijot nzv Ghibo Keijot een huis31, 

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

de Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus Valant zvw Henricus Posteel 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Carnauwe anderzijds, strekkend vanaf 

de Peperstraat achterwaarts tot erfgoed van aan Gerardus van Eijcke en 

Henricus Rovers soen bakker, aan hem verkocht door voornoemde Petrus 

Valant. 

 

Ghibo (dg: Gh) Weijgherganc domum aream et ortum sitos in Busco in vico 

tendente a vico dicto Peperstraet versus vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Petri Valant filii quondam Henrici Posteel ex uno et inter 

hereditatem (dg: P) quondam Petri [Carn]auwe ex alio tendentes a 

primodicto vico retrorsum ad hereditatem Gerardi de Eijcke et Henrici 

Rovers soen pistoris venditos sibi a dicto Petro Valant prout in litteris 

(dg: pro) vendidit Petro (dg: Keijhou) Keijot filio naturali Ghibonis 

Keijot supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 04 do 23-01-1388. 

Theodericus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
29 Zie → BP 1178 f 155v 12 vr 24-06-1390, betaling van achterstallige 

termijnen. 
30 Zie ← BP 1177 f 124v 12 ±do 12-05-1384, belofte van de lijfrente. 
31 Zie ← BP 1175 f 223r 08 wo 24-04-1370, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis door Petrus Valant zvw Henricus Posteel. 
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Theodericus de Megen prebuit et reportaviot. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 05 do 23-01-1388. 

(dg: Egid). 

 

BP 1178 f 015r 06 do 23-01-1388. 

Henricus Boijen beloofde aan Johannes Reijmbrant 1 last haring binnen 8 

dagen voor Sint-Michael aanstaande in Schonen, op de vitte van Den Bosch, 

te leveren, of anders zal Henricus die last met Lichtmis in Den Bosch, 

onder de kraan, leveren, voor rekening van Johannes, maar voor risico van 

Henricus. 

 

Henricus Boijen promisit super omnia Johanni Reijmbrant unum last 

allecium etc per spacium octo dierum ante festum Mijchaelis proxime 

futurum persolvendos et in (dg: Sco) Sconen supra vittam de (dg: Sc) 

Busco tradendum alioquin dictus Henricus dictum last alecium deliberabit 

dicto Johanni in Busco sub craen #purificationis# in expensis dictis 

vracht dicti Johannis et (dg: in per) sub periculis dicti Henrici. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 07 do 23-01-1388. 

Arnoldus Dircs soen droeg over aan Johannes van Oerscot zijn deel in een 

beemd, gnd die Wauthemse Beemd, in Breugel, tussen Johannes van Breda 

enerzijds en kinderen gnd Turnouts Kijnderen anderzijds, welk deel gelegen 

is naast voornoemde Johannes van Oerscot enerzijds en voornoemde kinderen 

gnd Turnouts Kijnderen anderzijds, belast met tiendhooi. 

 

Solvit. 

Arnoldus Dircs soen (dg: peciam prati terre) totam partem sibi 

competentem in prato dicto die Wauthemssche Beemt sito in parochia de 

Broegel inter hereditatem Johannis de Breda et inter hereditatem 

liberorum dictorum Turnouts Kijnderen ex alio (dg: .......) et que pars 

sita est iuxta hereditatem Johannis de Oerscot ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum dictorum Turnouts Kijnderen ex alio 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Oerscot promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto feno decimali exinde de jure solvendo. 

Testes Berwout et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 08 do 23-01-1388. 

Johannes van Oerscot droeg over aan Arnoldus Dircs soen het deel, dat zijn 

schoonzoon Willelmus Vinc had in een beemd, gnd die Vloetbeemd, in Breugel, 

tussen het water gnd die Beke enerzijds en Luden Kijnderen, Turnouts 

Kijnderen en voornoemde Arnoldus Dircs soen anderzijds, zoals dat aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Oda dvw Willelmus Vinc gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Oda, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes de Oerscot totam partem quam Willelmus Vinc (dg: habuit in) eius 

gener habuit in quodam prato dicto die Vloetbeemt sito (dg: q) #in# 

parochia de Broegel inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Beke ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Ludek) Luden Kijnderen et 

(dg: quorum) Turnouts Kijnderen et Arnoldi Dircs soen ex alio (?dg: et 

que) prout ibidem sita et primodicto Johanni (dg: de) #et# Ode sue uxori 

filie Willelmi quondam Vinc successione (dg: e) de morte parentum eiusdem 

Ode est advoluta ut dicebat supportavit dicto Arnoldo Dircs soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 09 do 23-01-1388. 

Ghiselbertus nzvw Henricus van der Broc priester investiet van de kerk van 

Beek bij Aarle verkocht aan Theodericus van der Kijnderhuus van Lijessen 
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een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen 

voornoemde Theodericus van der Kijnderhuus enerzijds en kvw Johannes Ridder 

anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling 

(dg: gemeen paijment) in zodanig geld waarin de cijns betaald moet worden 

aan erfg vw Bartholomeus gnd Meus van Beke. 

 

Solvit. 

Ghiselbertus filius naturalis quondam Henrici van der Broc presbitri 

investiti olim ecclesie de Beke prope Arle (dg: quoddam pratum unum 

bonarium prati situm in) peciam prati situm in parochia de Beke prope 

Arle in loco (dg: lo) dicto Ertbruggen inter hereditatem Theoderici van 

der Kijnderhuus de Lijessen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Ridder ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico 

van der Kijnderhuus promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditario censu (dg: communis pagamenti) 

XL solidorum in tali monete in quali dictus census XL solidorum heredibus 

quondam Bartholomei dicti Meus de Beke de jure est solvendus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 10 do 23-01-1388. 

Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest verkocht aan hr 

Reijmboldus Bolkeken van Os priester, tbv zijn natuurlijke kinderen verwekt 

bij Aleijdis dvw Marcelius gnd Zeel Oldeken, ½ morgen land, in Oss, naast 

de heide, tussen Johannes Oldeken enerzijds en nkv voornoemde hr 

Reijmboldus anderzijds. 

 

Henricus de Bernheze filius quondam Nijcholai van den Arennest dimidium 

iuger terre situm in parochia de Os iuxta mericam inter hereditatem 

Johannis Oldeken ex uno et inter hereditatem (dg: li) puerorum naturalium 

domini Reijmboldi Bolkeken de Os presbitri ex alio hereditarie vendidit 

dicto domino Reijmboldo ad opus puerorum naturalium eiusdem domini 

Reijmboldi ab eodem domino Reijmboldo et Aleijde filia quondam Marcelii 

dicti Zeel Oldeken pariter genitorum promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 11 do 23-01-1388. 

Henricus zvw Matheus van den Anenvenne droeg over aan zijn broer Arnoldus 

een stuk land, gnd dat Poertke, in Someren, op de akkers, ter plaatse gnd 

tot Velthem, tussen kvw Willelmus van Stakenborch enerzijds en erfgoed van 

het huis van Postel anderzijds, welk stuk land voornoemde Henricus 

verworven had van Nijcholaus gnd Coel zvw Nijcholaus gnd Coel Wolf van 

Bakel. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Mathei van den Anenvenne peciam terre dictam dat 

Poertken sitam in parochia de Zoemeren supra agros ibidem ad locum dictum 

tot Velthem inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Stakenborch 

ex !alio et inter hereditatem domus de Postula ex alio quam peciam terre 

dictus Henricus erga Nijcholaum dictum Coel filium quondam Nijcholai 

dicti Coel Wolf de Bakel acquisiverat ut dicebat supportavit Arnoldo suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 12 do 23-01-1388. 

Margareta wv Goeswinus van Bernheze en haar zoon Johannes van Os droegen 

over aan Petrus zvw Johannes Peters soen van Orthen een b-erfcijns van 22 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin, in 

Orthen, tussen het kerkhof van de kerk van Orthen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welke cijns Jacobus zvw Willelmus gnd Heirde gekocht had 

van voornoemde Johannes Peters soen van Orthen, van welke cijns voornoemde 

Margareta en Johannes een helft verworven hadden van Hermannus Loden soen, 
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en de andere helft aan voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van 

haar zuster Elizabeth ev voornoemde Jacobus. 

 

Margareta relicta quondam Goeswini de Bernheze cum tutore et Johannes 

(dg: eius filius) de Os eius filius hereditarium censum viginti duorum 

solidorum monete solvendum hereditarie [nativitatis] Johannis ex domo et 

orto sita in parochia de Orthen inter cymitherium ecclesie de Orthen ex 

uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio quem censum [Jaco]bus 

filius quondam Willelmi dicti Heirde erga Johannem Peters soen de Orthen 

emendo acquisiverat prout in litteris et de quo censu dicti Margareta et 

Johannes unam medietatem erga Hermannum Loden soen acquisiverant prout in 

litteris et de quo censu reliqua medietas dicte Margarete de morte 

quondam Elizabeth sue (dg: ux) sororis uxoris olim dicti (dg: Willelmi) 

Jacobi successione est advoluta ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Petro filio dicti (dg: J) quondam Johannis Peters soen de Orthen (dg: s) 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 13 do 23-01-1388. 

Jacobus Stevens soen verkocht aan Bertha dv Denkinus van Enghelen een stuk 

land in Empel, ter plaatse gnd Asmit, tussen Aleijdis gnd Broes dochter 

enerzijds en Cristianus Roggen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Hermannus Scut zv Willelmus Luwe en met het andere eind aan Stephanus Raets 

soen, belast met sloten. 

 

Jacobus Stevens soen peciam terre sitam in jurisdictione de Empel ad 

locum dictum Assmit inter hereditatem Aleijdis dicte Broes dochter ex 

[uno et inter] hereditatem Cristiani Roggen ex alio tendentem (dg: retro) 

cum uno fine ad hereditatem (dg: dictam Scutten) Hermanni Scut filii 

Willelmi Luwe et cum reliquo fine [ad hereditatem] Stephani Raets soen ut 

dicebat hereditarie vendidit Berthe filie (dg: q) Denkini de Enghelen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis dictis 

sloten ad [hoc] spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 14 do 23-01-1388. 

Voornoemde Bertha dv Denkinus van Enghelen beloofde aan voornoemde Jacobus 

Stevens soen een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dicta Bertha cum tutore promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo 

hereditarium censum X solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015r 15 do 23-01-1388. 

Voornoemde Bertha beloofde aan voornoemde Jacobus 20 Brabantse dobbel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Dicta Bertha promisit super omnia dicto Jacobo XX Brabant dobbel seu 

valorem ad (dg: monitionem) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 05 f. 15v. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1388. 

 Quinta post oculi: donderdag 05-03-1388. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 29-02-1388. 

 

BP 1178 f 015v 01 do 23-01-1388. 

Everardus gnd Rover van Mordrecht ev Agnes dvw Rodolphus Koijt droeg over 

aan Johannes Koijt zvw voornoemde Rodolphus Koijt alle goederen, die aan 

voornoemde Everardus Rover en Agnes behoren, gelegen in de stad Den Bosch 

en onder de villicacio van Den Bosch, en alle lijfrenten, aan voornoemde 
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Agnes behorend. 

 

Everardus dictus Rover de Mordrecht maritus et tutor legitimus Agnetis 

sue uxoris filie quondam Rodolphi Koijt omnia et singula bona tam mobilia 

quam immobilia hereditaria et parata ad dictos Everardum Rover et Agnetem 

seu eorum alterum spectantia quocumque locorum infra (dg: p vi) opidum de 

Busco (dg: seu) #et# infra villicacionem de Busco consistentia sive sita 

atque omnes vitales pensiones ad dictam Agnetem spectantes supportavit 

Johanni Koijt filio dicti quondam Rodolphi Koijt promittens ratam 

servare. Testes Theodericus et Hubertus datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1178 f 015v 02 do 23-01-1388. 

Voornoemde Everardus gnd Rover van Mordrecht ev Agnes dvw Rodolphus Koijt 

maakte bezwaar32 tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan met 

goederen van Willelmus Eelkini en zijn broer Gerardus Eelkini. 

 

Dictus Everardus omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque Willelmi Eelkini et Gerardi Eelkini sui fratris 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 03 do 23-01-1388. 

Elizabeth wv Jacobus zv Henricus van Uden maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 8 pond geld, die Arnoldus Dicbier beloofd had aan 

voornoemde wijlen Jacobus, met Lichtmis te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi filii Henrici de Uden hereditarium 

censum octo librarum monete quem Arnoldus Dicbier dicto quondam (dg: 

Johanni) Jacobo promiserat et solvere tenebatur #purificationis# monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 04 do 23-01-1388. 

Elizabeth wv Jacobus zv Henricus van Uden maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 8 pond, die !voornoemde Arnoldus van Uden beloofd had 

aan voornoemde Jacobus, met Lichtmis te betalen. 

 

Dicta Elizabeth hereditarium censum octo librarum quem !dictus Arnoldus 

de Uden promisit et (dg: pro) solvere tenebatur hereditarie 

purificationis dicto Jacobo #prout in litteris# monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 05 do 23-01-1388. 

Johannes van Houthem ev Ermgardis dvw Nijcholaus gnd Coel van der Sloegen 

vernaderde erfgoederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, aan 

Willelmus van Herentam verkocht door Petrus zvw Petrus van Herentam. De 

ander week. En hij droeg weer over. De brief overhandigen aan Johannes van 

Loe. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

(dg: Wil) Johannes van Houthem maritus legitimus ut dicebat Ermgardis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai dicti Coel van der Sloegen prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum hereditates sitas in parochia de 

Rode ad locum dictum Houthem venditas Willelmo de (dg: Hol) Herentam a 

Petro filio quondam Petri de Herentam ut dicebat et alter !et reportavit. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Loe. 

 

BP 1178 f 015v 06 do 23-01-1388. 

Johannes van Oekel, Henricus van den Stake, Nijcholaus Sceenken, Johannes 

van den Stake zv Willelmus en Henricus zv Arnoldus van den Vendijc 

beloofden aan Henricus van Hedel, tbv mr Wolphardus van Ghiesen, 62 gulden, 

                         
32 Zie ← BP 1176 f 197r 07 ma 05-08-1381, zelfde contract. 
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30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 18 Hollandse plakken met 

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

 

Johannes de Oekel Henricus van den Stake (dg: -l) Nijcholaus Sceenken 

Johannes van den Stake filius Willelmi Henricus (dg: Ve) filius Arnoldi 

van den Vendijc promiserunt Henrico de Hedel ad opus magistri Wolphardi 

de Ghiesen LXII gulden scilicet XXX Hollant (dg: pro quo) placken pro 

quolibet gulden et (dg: oc) XVIII Hollant placken ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 07 do 23-01-1388. 

Johannes van Ynghen beloofde aan Moedels zvw Bertoldus Dircs soen, tbv 

Cristina ndvw Rutgherus nzv hr Johannes van Sceepstal investiet van 

Helvoert, een lijfpacht33 van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Moedel. 

 

Johannes de Ynghen promisit super habita et habenda (dg: se) Moedels 

filio quondam Bertoldi Dircs soen ad opus Cristine filie #naturalis# 

quondam Rutgheri filii naturalis (dg: quondam) domini Johannis de 

Sceepstal investiti de Helvoert se daturum et soluturum dicte Cristine 

vitalem! duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam dicte Cristine et non ultra purificationis (dg: et primo termino 

ultra annum) ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Moedel. 

 

BP 1178 f 015v 08 do 23-01-1388. 

(dg: Henricus Wilde). 

 

BP 1178 f 015v 09 do 23-01-1388. 

Jacobus zvw Hermannus gnd die Hoenrecoper ev Mechtildis dvw Johannes gnd 

Rode Hans droeg over aan Arnoldus van der Bolst een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Veghel, die voornoemde Arnoldus van der Bolst beloofd had 

aan voornoemde Jacobus, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd die Hoge Straat, tussen 

voornoemde Arnoldus van der Bolst enerzijds en Johannes zvw Johannes gnd 

Rode Hanne anderzijds, (2) een streep land, aldaar, tussen Henricus van 

Uden enerzijds en kv Wautgherus van Bredelaer anderzijds. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Hermanni dicti die Hoenrecoper maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Rode Hans 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco) 

Vechel quam Arnoldus van der Bolst promisit se daturum (dg: dicto) et 

soluturum dicto Jacobo hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas traditurum ex pecia terre sita in parochia de Uden ad locum 

dictum die Hoghe Strate inter hereditatem dicti Arnoldi van der Bolst ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis dicti Rode Hanne 

ex alio atque ex strepa terre sita ibidem inter hereditatem Henrici de 

Uden ex uno et inter hereditatem liberorum Wautgheri de Bredelaer ex alio 

prout in litteris supportavit dicto Arnoldo van der Bolst cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 10 do 23-01-1388. 

Theodericus Herbrechts soen beloofde aan Johannes van Keeldonc zvw 

Gheerlacus van Keeldonc gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis over een jaar 

(di 02-02-1389), elk jaar met Lichtmis 5 Brabantse dobbel en 5 Hollandse 

                         
33 Zie → BP 1179 p 726v 09 do 25-06-1394, overdracht van de lijfpacht. 
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dobbel of de waarde te betalen. 

 

Theodericus Herbrechts soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Johanni de Keeldonc filio quondam Gheerlaci de (dg: Keldo) Keeldonc ad 

spacium quatuor annorum a (dg: proxime fut) purificationis proxime (dg: 

X) ultra annum sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum quinque Brabant dobbel et quinque Hollant dobbel seu valorem 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 11 do 23-01-1388. 

Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc verhuurde voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden, aan Theodericus Herbrechts soen erfgoederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar vader Heijmericus van Dordrecht, in 

Lith, welke erfgoederen voornoemde Theodericus Herbrechts soen thans huurt. 

 

Solvit. 

Gertrudis relicta quondam Gheerlaci de Keeldonc #(dg: omnes)# hereditates 

sibi de morte quondam Heijmerici de Dordrecht #sui patris# successione 

advolutas et competentes sitas in parochia de Lijt et quas hereditates 

Theodericus Herbrechts soen per modum locacionis a dicta Gertrude ad 

presens possidet locavit dicto Theoderico ab eodem Theoderico ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium #possidendas# 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 12 do 23-01-1388. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel verkocht aan Nijcholaus zvw Arnoldus gnd 

Jans soen een hofstad van wijlen Henricus van Arkel, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Aleijdis gnd Augiaes enerzijds en 

erfgoed van Mathijas wever anderzijds, aan hem overgedragen door Henricus 

Wilde. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel domistadium quondam (dg: 

Henr) Henrici de Arkel situm in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Aleijdis dicte Augiaes et (verbeterd uit: ex) inter 

hereditatem Mathije textoris supportatum sibi ab Henrico Wilde prout in 

litteris (dg: su) vendidit Nijcholao filio quondam Arnoldi dicti Jans 

soen supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 13 do 23-01-1388. 

Johannes Jacobs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Jacobs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 14 do 23-01-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Hollandse gulden (dg: 

of de waarde) in mei aanstaande en 34 Hollandse gulden met Sint-Jan 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX Hollant gulden (dg: seu valorem 

ad festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum) #in mense maio# 

proxime et XXXIIII Hollant gulden ad nativitatis Johannis proxime futurum 

(dg: fut) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 15 do 23-01-1388. 

Johannes van Colen die Platijnmaker beloofde aan Cristina Machiels 17 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te 

betalen. 
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Johannes de Colen die Platijnmaker promisit Cristine Machiels XVII 

Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 16 do 05-03-1388. 

Johannes Huijsman ev Mechtildis dvw Johannes van Os droeg over aan Johannes 

nzvw Walterus van Erpe het deel, dat aan hem en zijn vrouw Mechtildis 

gekomen was na overlijden van Johannes van Os, zvw voornoemde Johannes van 

Os en bv voornoemde Mechtildis, resp. aan hen zal komen na overlijden van 

Aleijdis wv voornoemde Johannes van Os zvw Johannes van Os, in de 

navolgende erfgoederen, in Oss, (1) ½ morgen land, ter plaatse gnd die 

Brant, tussen Metta Bastarts enerzijds en Arnoldus van Heijnxthovel 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Vlasland, tussen Johannes Reijmbouts 

soen enerzijds en Gerardus Jans soen anderzijds, (3) 2½ morgen land, ter 

plaatse gnd Amstel, tussen Henricus Vilt enerzijds en Henricus Bubben soen 

anderzijds, (4) ½ morgen land, ter plaatse gnd Amstel, tussen Johannes van 

Loen enerzijds en Henricus Vilt anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, 

tussen Gerardus van Loen enerzijds en Johannes Reijmbouts soen anderzijds. 

 

Johannes Huijsman maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Johannis de Os (dg: omnia et sngula) totam partem et omne jus 

sibi et dicte Mechtildi sue uxori de morte quondam Johannis de Os filii 

#dicti# quondam Johannis de Os fratris dicte Mechtildis successione 

advoluta et post mortem Aleijdis relicte eiusdem quondam Johannis de Os 

filii quondam Johannis de Os successione advolvenda in hereditatibus 

infrascriptis #sitis in parochia de Os# scilicet in (dg: quad) dimidio 

iugero terre sito (dg: in parochia de Os) in loco dicto die Brant inter 

hereditatem Mette Bastarts ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Heijnxthovel ex alio atque in pecia terre dicta dat Vlaslant sita inter 

hereditatem Johannis Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Jans soen ex alio atque in (dg: domistadio) duobus #et# dimidiis 

iugeribus terre sitis (dg: in ..) in loco dicto Amstel inter hereditatem 

Henrici Vilt ex uno et inter hereditatem Henrici Bubben soen ex alio item 

in dimidio iugero terre sito in dicto loco Amstel vocato inter 

hereditatem Johannis de (dg: de) Loen ex uno et inter Henrici Vilt ex 

alio item in pecia terre sita ibidem inter hereditatem Gerardi de (dg: B) 

Loen ex uno et inter hereditatem Johannis Reijmbouts soen ex alio ut 

dicebat supportavit Johanni filio naturali quondam (dg: Leonii) Walteri 

de Erpe promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque suorum liberorum deponere. 

Testes (dg: Willelmus et Berowut datum in profesto conversionis Pauli). 

Testes Berwout et Hubertus datum quinta post oculi. 

 

BP 1178 f 015v 17 do 05-03-1388. 

Andreas zvw Theodericus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius quondam Theoderici Mersman prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 015v 18 za 29-02-1388. 

Henricus zvw Henricus Loijer en zijn vrouw Aleidis wv Johannes van Os droeg 

over aan Johannes nzvw Wolterus van Erpe, tbv Johannes Huisman en diens 

vrouw Metta, het vruchtgebruik dat voornoemde Aleidis heeft in voornoemde 

erfgoederen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Loijer maritus legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris relicte quondam Johannis de Os et ipsa cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Aleidi competentem in hereditatibus 

predictis ut dicebat legitime supportavit Johanni filio naturali quondam 

Wolteri de Erpe #ad opus Johannis Huisman et Mette eius uxoris# 

promittens ratam servare et [obligationem] in dicto usufructu deponere. 
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Testes Sijmon et Hubertus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1178 f 015v 19 za 29-02-1388. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 24 Hollandse gulden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico XXIIII Hollant gulden vel valorem 

ad penthecostes proxime. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 06 f. 16. 

 Quarta post conversionis: woensdag 29-01-1388. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1388. 

 in festo conversionis Pauli: zaterdag 25-01-1388. 

 

BP 1178 f 016r 01 wo 29-01-1388. 

Hr Arnoldus van Uden priester en zijn broer Gerardus van Uden verkochten 

aan Albertus zv Rodolphus van Merlaer, tbv Gerardus gnd die Ridder Ghiben 

soen, 3 stukken land, in Uden, achter de kerk, (1) gnd die Vastelavond 

Strepe, tussen Hermannus van der Hoeven enerzijds en Johannes Liben soen 

anderzijds, (2) ook gnd die Vastelavond Strepe, tussen Henricus van Baex 

enerzijds en Metta van den Bogarde anderzijds, (3) achter de plaatd gnd die 

Zirk, tussen Gerardus Kepken enerzijds en Aleijdis Comans dochter 

anderzijds, belast met 12 penning cijns gnd lits cijns aan de propositus 

van Mersen. De brief aan hem overhandigen of aan zijn vrouw Elizabeth. 

 

Solvit. 

Dominus Arnoldus de Uden presbiter et Gerardus de Uden eius frater tres 

pecias terre sitas in parochia de Uden retro ecclesiam ibidem quarum una 

dicta die Vastel[avont] Strepe inter hereditatem Hermanni van der Hoeven 

et inter hereditatem Johannis Liben soen ex alio secunda eciam dicta die 

Vastelavont Strepe inter hereditatem (dg: Ger) Henrici de Baex ex uno et 

inter hereditatem [M]ette van den Bogarde ex alio et tercia retro locum 

dictum die Zirk inter hereditatem Gerardi Kepk[en] ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Comans dochter ex alio sunt site hereditarie 

vendiderunt (dg: Gerardo die R) Alberto filio Rodolphi de Merlaer ad opus 

Gerardi dicti die Ridder Ghiben soen promittentes super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis XII denariis (dg: l monete) #census# 

dicti lits cijns proposito de Mersen annuatim exinde solvendis. Testes 

Sijmon et Berwout datum quarta post conversionis. Tradetur littera sibi 

vel Elizabeth eius uxori (dg: vel Alberto predicto). 

 

BP 1178 f 016r 02 wo 29-01-1388. 

(dg: Henricus Wernere, Henricus Wernere zijn zoon en Nella gnd Noppen). 

 

(dg: Henricus Wernere #Henricus Wernere eius filius et# Nella dicta 

Noppen). 

 

BP 1178 f 016r 03 wo 29-01-1388. 

Henricus Wernere, zijn kinderen Henricus, Arnoldus, Jacobus en Elizabeth, 

en Nella gnd Noppen beloofden aan Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus 10 

gulden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Henricus Wernere Henricus Arnoldus Jacobus et Elizabeth eius liberi et 

Nella dicta Noppen promiserunt (dg: Rode) Rutghero de Boemel filio 

quondam Rutgheri X florenos ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016r 04 wo 29-01-1388. 

Theodericus Scout schoenmaker en zijn kinderen Arnoldus, Henricus en 

Theodericus beloofden aan Egidius van den Doorn, tbv de armen in het 

Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, een n-erfcijns van 20 schelling 
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geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van eerstgenoemde 

Theodericus, in Den Bosch, onder de Gevangenpoort. Petrus zv eerstgenoemde 

Theodericus zal deze cijns eveneens beloven. 

 

Theodericus Scout sutor Arnoldus Henricus et Theodericus eius liberi 

promiserunt indivisi Egidio de Spina ad opus pauperum in pro tempore 

decumbentium in hospitali in Busco #prope portam# captivorum (dg: he) 

quod ipsi dabunt et exsolvent dictis pauperibus hereditarium censum XX 

solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

primodicti Theoderici sita in Busco sub porta captivorum (dg: in latere) 

ut dicebant promittentes dicti Arnoldus Henricus et Theodericus liberi 

primodicti Theoderici #?predicti# warandiam et sufficientem facere et 

quod ipsi Petrum filium primodicti Theoderici simili modo facient 

promittere ad opus dictorum pauperum dictum censum XX solidorum ex dicta 

domo [et area] solvendum. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 016r 05 wo 29-01-1388. 

Egidius van de Doorn namens het gasthuis in Den Bosch beloofde aan 

Katherina van den Hout dvw Walterus gnd Zelen een lijfrente van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van het 

gasthuis. 

 

Egidius de Spina tamquam procurator hospitalis in Busco promisit cum 

consensu et voluntate provisorum dicti hospitalis (dg: q) #promisit# 

Katherine van den Hout filie quondam Walteri dicti Zelen quod dictum 

hospitale dabit et exsolvet dicte Katherine vitalem pensionem XX 

solidorum monete ad anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti hospitalis et cum mortua 

fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016r 06 do 30-01-1388. 

Henricus Verkenman droeg over aan zijn broer Andreas de goederen, gnd 

Boenre Roede, in Sint-Oedenrode, aan hem verkocht door Henricus van de 

Kelder, echter voor Petrus Vulner gereserveerd een akker gnd dat Hoefstuk, 

die tot voornoemde goederen behoorde, en een stukje land gnd dat Heitfelt, 

welke akker en stukje land voornoemde Petrus heden in pacht kreeg van 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus Verkenman bona dicta communiter Boenre Roede sita in parochia de 

Rode cum atinentiis eorundem bonorum singulis et universis vendita sibi 

ab Henrico de Penu prout in litteris hereditarie supportavit Andree suo 

fratri simul cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen Petro (dg: V) Vulner et 

sibi libere reservato agro terre dicto dat Hoefstucke qui ad dictam! {met 

3 puntjes eronder} bona pertinere consuevit atque particula terre dicta 

dat Heitfelt quos agrum terre cum dicta particula terre dictus Petrus 

erga dictum Henricum coram scabinis infrascriptis ad pactum acquisiverat. 

Testes Willelmus et Theodericus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 016r 07 do 30-01-1388. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elisabeth verhuurden aan Albertus zvw 

Baudewinus smid huizen, tuin en toebehoren, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug, tussen Henricus Cluijckinc enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande Vastenavond 

aanstaande (di 11-02-1388), belast met 4 penning aan wijlen hr Ludovicus 

van Berlaer. Huurder en Hermannus Pinge beloofden dat voornoemde Albertus 

het huis na afloop van de periode in goede staat zal achterlaten. 

 

Ambo solverunt. Hermannus ?pitage. 

Paulus Bits soen de Os et Elisabeth eius uxor (dg: domum) #domos# et (dg: 

. et) ortum cum suis attinentiis sitos in parochia de Berlikem ad locum 
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dictum Middelrode ultra pontem inter hereditatem Henrici Cluijckinc ex 

uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant locaverunt Alberto 

filio quondam Baudewini fabri ab eodem ad spacium trium annorum a 

carnisprivio proxime futuro sine medio subsequentium possidendos 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis IIIIor denariis 

domino Ludovico quondam de Berlaer inde solvendis (dg: tali condicione) 

#promisit cum eo Hermannus Pinge super omnia# quod dictus Albertus dictam 

domum in bona disposicione tenebit [et in] exitu dictorum trium annorum 

in bona disposicione relinquet communi infortunio #et periculo# in 

premissis semper exclusis. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 016r 08 do 30-01-1388. 

Arnoldus van Tula zvw Robbertus van Tula verkocht aan Ghibo Kesselman de 

jongere een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit ¼ deel van een kamp gnd die Koekamp, in Kessel, ter plaatse gnd 

de Voorste Ert. 

 

Arnoldus de Tula filius quondam Robber-(dg: tus)-#ti# de Tula hereditarie 

vendidit Ghiboni Kesselman juniori hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie penthecostres ex quarta parte #ad se 

spectante# cuiusdam campi dicti die Koecamp sito in parochia de Kessel ad 

locum dictum der Vorsten Ert (dg: nter hereditatem) ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 016r 09 do 30-01-1388. 

Jacobus Meelman maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Johannes van Vucht wonend in Boxtel. 

 

Jacobus Meelman calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem de Vucht commorantem in parochia de Bucstel ut dicebat. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 016r 10 do 30-01-1388. 

Jacobus Meelman deed tbv Arnoldus van Tephelen zv Arnoldus afstand van een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes 

van Vucht de oudere, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, aan wijlen 

Wolterus nzvw hr Wolterus Ludinc priester verkocht door Johannes van Vucht 

handschoenmaker. 

 

Jacobus Meelman super hereditario censu X solidorum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam 

Johannis de Vucht senioris sitis in Busco in vico Hijnthamensi vendito 

quondam Woltero filio #naturali# quondam domini Wolteri Ludinc presbitri 

a Johanne de Vucht cijrothecario prout in litteris et super toto jure ad 

opus Arnoldi de Tephelen filii Arnoldi promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 016r 11 ±do 30-01-1388. 

in aanwezigheid van schepenen, Berwout, Johannes van de Kloot en Robbertus 

van Neijsel {fragment van een akte}. 

 

presentibus scabinis et Berwout Johanne de Globo Robberto de Neijsel (dg: 

.) testibus. 

 

BP 1178 f 016r 12 ±do 30-01-1388. 

Destijds had Jacobus Aven soen {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus Aven soen. 
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BP 1178 f 016r 13 za 25-01-1388. 

Henricus zvw Johannes met den Barde alias gnd Kalijstermans suager droeg al 

zijn goederen over aan Arnoldus van den Dijc van Eijndoven. 

 

Henricus filius quondam Johannis met den Barde alias dictus Kalijstermans 

suager omnia sua bona quocumque consistentia sive sita supportavit 

Arnoldo van den Dijc de Eijndoven promittens (dg: ratam servare) 

warandiam. Testes Willelmus et Sijmon datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 016r 14 ±za 25-01-1388. 

Voornoemde Arnoldus beloofde dat, zodra voornoemde Henricus hem betaald 

heeft 18 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, of voornoemde 

Arnoldus uit die goederen 18 gulden heeft ontvangen, dat dan voornoemde 

Arnoldus die goederen en de brief weer afstaat aan voornoemde Henricus. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Berwout, Jacobus 

Vincke en Gerardus van Gheldorpe. 

 

A. 

Dictus Arnoldus promisit (dg: q) super habita et habenda quod 

quandocumque dictus Henricus sibi solverit XVIII gulden scilicet XXX 

Hollant placken pro quolibet gulden seu quamcito dictus (dg: Henricus) 

Arnoldus de dictis bonis perceperit et levaverit XVIII gulden extunc 

dictus Arnoldus dicto !Arnoldo dicta bona et predictas litteras 

resignabit. Testibus scabinis et Berwout Jacobo Vincke et Gerardo de 

Gheldorpe acta in camera. 

 

1178 mf1 C 07 f. 16v. 

 Sexta post conversionis: vrijdag 31-01-1388. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1388. 

 

BP 1178 f 016v 01 vr 31-01-1388. 

Lambertus zv Johannes gnd van Herlaer verkocht aan Henricus zvw Johannes 

van Creijelt een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Henricus van Helvoert molenaar enerzijds en erfgoed van Yda wv 

Johannes Specier anderzijds, aan hem verkocht34 door Jacobus gnd Vos zvw 

Willelmus Vos van Berze. 

 

Lambertus filius (dg: quondam) Johannis dicti (dg: Moelne) de Herlaer 

domum et aream sitam in Busco supra agerem #vici# Vuchtensis inter 

hereditatem Henrici de (dg: Helvo) Helvoert (dg: u) multoris ex uno #et# 

inter hereditatem Yde relicte quondam Johannis Specier ex alio venditam 

sibi a Jacobo dicto Vos filio quondam Willelmi Vos de Berze prout in 

litteris vendidit Henrico filio quondam Johannis de Creijelt supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum sexta post 

conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 016v 02 vr 31-01-1388. 

(dg: Johannes van den Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

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

 

BP 1178 f 016v 03 vr 31-01-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 56 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LVI gulden scilicet XXX Hollant 

(dg: gulden) placken pro quolibet gulden seu valorem ad nativitatis 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 365r 01 do 30-05-1387, verkoop van dit huis. 
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Johannis proxime futurum persolvedos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016v 04 vr 31-01-1388. 

Theodericus zv Johannes van Heerlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Johannis de (dg: Helm) Heerlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016v 05 vr 31-01-1388. 

(dg: Theodericus zoon). 

 

(dg: Theodericus filius). 

 

BP 1178 f 016v 06 vr 31-01-1388. 

Mathijas van Bascot en Theodericus zv Cristianus van den Hoevel beloofden 

aan Boudewinus Beijs 29 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

(dg: Mathij) Mathijas de Bascot et Theodericus filius Cristiani van den 

Hoevel promiserunt Boudewino Beijs XXIX aude scilde scilicet IIII gulden 

pro III aude scilde computato ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016v 07 vr 31-01-1388. 

Eligius gnd Loij van den Berge beloofde aan Johannes van Tienrode 28 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend of de waarde, op 1 

mei aanstaande (vr 01-05-1388) te betalen. 

 

Eligius dictus Loij van den Berge promisit Johanni de Tienrode XXVIII 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt seu valorem 

ad primum diem mensis maij proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 016v 08 za 01-02-1388. 

Henricus zv Henricus Goetkijnt droeg over aan Mathijas van Bascot een 

beemd, gnd de Ruwenbocht, in Nedermierde, tussen Theodericus van Berze 

enerzijds en Amelius gnd van Ghilze anderzijds, welke beemd Henricus van 

den Kerchof in zijn testament nagelaten had aan eerstgenoemde Henricus, 

belast met de onraad. Elizabeth wv Henricus van den Kerchof zal voornoemde 

beemd bezitten, zolang ze leeft. 

 

Henricus filius Henrici Goetkijnt quoddam pratum (dg: situm in parochia 

de Mierd) dictum den Ruwenbocht situm in parochia de #Neder#mierd inter 

hereditatem Theoderici van Berze ex uno et inter hereditatem Amelii dicti 

de Ghilze ex alio #+ {BP 1178 f 016v 09 invoegen}# hereditarie 

supportavit Mathije de Bascot promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis (dg: salvo) hoc 

eciam addito quod Elizabeth relicta quondam Henrici van den Kerchof 

dictum pratum habebit et possidebit quoad vixerit in humanis. Testes 

Willelmus et Berwout datum in profesto purificationis. 

 

BP 1178 f 016v 09 za 01-02-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 016v 08}. 

+. 

et quod pratum Henricus van den Kerchof primodicto Henrico in suo 

testamento legaverat ut dicebat. 

 

BP 1178 f 016v 10 za 01-02-1388. 

Petrus van Bascot beloofde aan Henricus zv Henricus Goetkijnt een lijfrente 
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van 2 gulden, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis35 en erf van 

eertijds voornoemde Henricus Goetkijnt, in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Cuper enerzijds en 

erfgoed van Willelmus Vos bakker anderzijds, en uit zijn andere goederen. 

Eerstgenoemde Henricus zal deze lijfrente niet beuren, zolang zijn vader 

Henricus Goetkijnt leeft. 

 

Petrus de Bascot promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Henrico filio Henrici Goetkijnt vitalem pensionem II gulden anno quolibet 

ad vitam dicti Henrici filii Henrici Goetkijnt purificationis ex domo et 

area que fuerat dicti Henrici Goetkijnt sita in Busco in vico 

scriniparorum inter hereditatem quondam Henrici Cuper ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Vos pistoris ex alio et ex ceteris suis bonis 

habitis et habendis quocumque sitis et cum mortuus fuerit tali condicione 

quod primodictus Henricus dictam pensionem non levabit quamdiu dictus 

Henricus Goetkijnt eius pater vixerit in humanis. Testes testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 016v 11 za 01-02-1388. 

Gerardus Witmeri en zijn zuster Rijka, kvw Petrus Witmeri, en Theodericus 

van der Vorst ev Vrieza dvw Lambertus Witmeri maakten een erfdeling van 

goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Gerardus en Theodericus kregen de tiende van voornoemde wijlen 

Petrus Witmeri, in Lith. Henricus Nerinc deed tbv voornoemde Gerardus en 

Theodericus afstand van zijn vruchtgebruik in voornoemde tiende. Voornoemde 

Theodericus beloofde dat Arnoldus Snoec zvw voornoemde Lambertus geen 

rechten zal doen gelden in de helft van voornoemde tiende, behorend aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus Witmeri Rijka eius soror #liberi quondam Petri Witmeri# cum 

tutore Theodericus van der Vorst maritus et tutor (dg: Vrie) Vrieze sue 

uxoris filie quondam Lamberti Witmeri (dg: pro se ipso Theoderico et) 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione decima dicti 

quondam Petri Witmeri consistens et sita in Lijt cum suis attinentiis et 

jure prout ad dictum quondam Petrum spectare consuevit dictis Gerardo et 

Theoderico cessit in partem ut Rijka cum tutore recognovit super quibus 

et jure promittens cum tutore ratam servare et (dg: ob) dampna equaliter. 

Quo facto Henricus Nerinc super (dg: premissis et) suo usufructu sibi 

competente in dicta decima ad opus dictorum Gerardi et Theoderici 

renunciavit promittens ratam servare. Quo facto dictus Theodericus 

promisit super omnia quod ipse Arnoldum Snoec filium dicti quondam 

Lamberti perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus habere in 

#medietate# dicte decime cum suis attinentiis et jure que medietas 

competet dicto Gerardo nomine dicte divisionis ut prefertur. Testes 

Willelmus et (dg: Sijmon) Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 016v 12 za 01-02-1388. 

Voornoemde Rijka dvw Petrus Witmeri kreeg (1) de helft van erfrentes, te 

weten van een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Grave, die voornoemde 

wijlen Petrus beurde uit erfgoederen in Escharen, (2) de helft van een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Grave, en 2 hoenderen, die 

Nijcholaus van Pelenen aan voornoemde wijlen Gerardus leverde, gaande uit 

erfgoederen in Escharen, gnd ter Aandonk, (3) de helft van een b-erfpacht 

van 2 lopen, maat van Grave, die Henricus gnd Pittegoets aan voornoemde 

wijlen Petrus leverde, gaande uit een erfgoed in Escharen, (4) de helft van 

een b-erfcijns van 45 schelling oude ?pecunia, die Johannes Colne van Lijt 

aan voornoemde wijlen Petrus betaalde, gaande uit een erfgoed in Lith, (5) 

de helft van ¼ deel van een b-erfcijns van 36 schelling oude pecunia, die 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 317r 11 vr 24-07-1383, verhuur van dit huis. 
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Johannes Kerman aan voornoemde wijlen Petrus betaalde, gaande uit 

erfgoederen in Lith, (6) de helft van een erfgoed van voornoemde wijlen 

Petrus Witmeri, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus 

Korder anderzijds, te weten de helft richting erfgoed van voornoemde 

Willelmus van Berze. Henricus Nerinc behoudt zijn vruchtgebruik in één 

helft van het voorgaande. Voornoemde Theodericus beloofde dat Arnoldus 

Snoec zvw Lambertus Witmeri nimmer rechten in het voorgaande zal doen 

gelden. Voornoemde Nerinc deed tbv voornoemde Rijka afstand van zijn 

vruchtgebruik in een helft van het voorgaande, maar behield zijn 

vruchtgebruik in de andere helft. 

 

Et mediante qua divisione #medietas hereditarium reddituum scilicet# 

hereditarie paccionis (dg: trium maldrorum siliginis unius) unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Gravia quam paccionem dictus 

quondam Petrus solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Eescharen item #medietas# hereditarie pacconis novem lopinorum siliginis 

dicte mensure et duorum pullorum quam Nijcholaus de Pelenen dicto quondam 

Gerardo solvere consuevit ex hereditatibus sitis Eescharen dictis ter 

Aendonc item #medietas# hereditaria paccio duorum lopinorum dicte mensure 

quam Henric dictus (dg: Pitg) Pittegoets dicto quondam Petro solvere 

consuevit ex hereditate sita in Eescharen item #medietas# hereditarius 

census (dg: XLV s) XLV solidorum antique !quem Johannes Colne de Lijt 

dicto quondam Petro solvere consuevit ex hereditate sita in Lijt item 

#medietas# quarte partis (dg: de) hereditarii census triginta sex 

solidorum antique pecunie quem Johannes Kerman dicto quondam Petro 

solvere consuevit #ex hereditatibus sitis in Lijt# item medietas 

hereditatis dicti quondam Petri Witmeri site in Busco in fine vici 

Orthensis inter hereditatem Willelmi de Berze ex uno et inter hereditatem 

quondam Engberti Korder ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem dicti Willelmi de Berze ut dicebant dicte Rijke 

cesserunt in partem etc promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt (dg: quo facto) tali condicione quod Henricus Nerinc suum 

usufructum in una medietate premissorum obtinebit. Quo facto promisit 

dictus Theodericus super omnia quod ipse Arnoldum Snoec filium quondam 

Lamberti Witmeri perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in 

premissis habere. Quo facto dictus Nerinc suum usufructum sibi 

competentem in una medietate premissorum ad opus dicte Rijke renunciavit 

salvo sibi suo usufructu in reliqua medietate premissorum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 016v 13 za 01-02-1388. 

Voornoemde Gerardus en Rijka droegen een helft van het voornoemde over aan 

Henricus Nerinc voor de duur van zijn leven. 

 

+. 

(dg: dictus) Dicta (dg: Rijka) #Gerardus et# Rijka cum #unam# medietatem 

premissorum supportaverunt Henrico Nerinc ab eodem quamdiu idem Henricus 

vixerit et non ultra possidendam promittens ratam servare tali condicione 

quod huiusmodi medietas statim post decessum dicti Henrici ad dictam (dg: 

Rijkam revertetur) Gerardum et Rijkam revertetur (dg: et si dictus 

Henricus Nerinc aliquid de suo usufructu ....... ... hoc dicti Henricus 

et Rijka et Theodericus van der Vorst secum portabunt ad vitam dicti 

Henrici ?in promiserunt). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 016v 14 za 01-02-1388. 

Voornoemde Gerardus en Rijka kregen de helft van voornoemde pachten, 

cijnzen en van de helft van het erfgoed. Voornoemde Theodericus beloofde 

dat Arnoldus Snoec nimmer hierop rechten zal doen gelden. Henricus Nerinc 

behoudt zijn vruchtgebruik in eerstgenoemde helft. 
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+. 

Et mediante qua divisione medietas premissorum (dg: he) paccionum census 

et medietatis hereditatis dictis Gerardo et Rijke cessit in partem 

promitens ratam servare et dampna etc et promisit dictus Theodericus quod 

ipse Arnoldum Snoec talem habebit quod nunquam presumet se jus habere in 

premissis tali condicione quod Henricus Nerinc suum plenum usufructum 

possidebit in primodicta medietate premissorum scilicet huiusmodi 

medietas statim post decessum Henrici Nerinc ad dictos Gerardum et Rijkam 

hereditario jure devolvetur. Testes testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 08 f. 17. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1388. 

 anno LXXX octavo mensis januarii die ultima: vrijdag 31-01-1388. 

 in crastino purificationis: maandag 03-02-1388. 

 Tercia post purificationis: dinsdag 04-02-1388. 

 in festo Agate: woensdag 05-02-1388. 

 in crastino Aghate: donderdag 06-02-1388. 

 

BP 1178 f 017r 01 za 01-02-1388. 

(dg: Boudewinus van Zelant). 

 

(dg: Boudewinus de Zelant). 

 

BP 1178 f 017r 02 za 01-02-1388. 

Henricus zvw Petrus van Krekelhoven verkocht aan jkvr Luijtgardis wv 

Johannes van Haren een n-erfcijns van 8 Hollandse gulden of de waarde, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit 4 bunder beemd, ter plaatse gnd Wippenhout, 

tussen Johannes zvw Zibbo van den Scueren enerzijds en erfgoed gnd Broec 

van den Loe anderzijds, reeds belast met een cijns aan de heer van Helmond 

en de hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Petri de (dg: K) Krekelhoven hereditarie vendidit 

domicelle Luijtgardi relicte quondam Johannis de Haren hereditarium 

censum octo Hollant florenorum seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quatuor bonariis prati (dg: sitis) dicti 

venditoris sitis in loco dicto Wippenhout inter hereditatem (dg: Arnoldi 

Am) Johannis filii quondam Zibbonis van den Scueren ex uno et inter 

hereditatem dictam Broec van den Loe ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu domino de 

Helmont en censu domini ducis exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Lonijs datum in profesto purificationis. 

 

BP 1178 f 017r 03 vr 31-01-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1388), met 96 Hollandse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in het woonhuis van Leonius van Erpe, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Nijcholaus Matheus soen, Willelmus 

zv voornoemde jkvr Luijtgardis en Johannes nzvw Johannes van Haren. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorumm a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro (dg: ul) sine medio sequentium semper dictis 

quatuor annis durantibus cum nonaginta sex florenis Hollandie seu valorem 

et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in domo habitationis 

Leonii de Erpe presentibus dictis scabinis Nijcholao Matheus soen 

Willelmo filio dicte domicelle Luijtgardis et Johanne filio naturali 

quondam Johannis de Haren anno LXXX octavo mensis januarii die ultima 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 017r 04 vr 31-01-1388. 

Voornoemde jkvr Luijtgardis wv Johannes van Haren ontlastte voornoemde 
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Henricus zvw Petrus van Krekelhoven van 70 gulden, aan haar beloofd36 door 

voornoemde Henricus. 

 

Dicta domicella Luijtgardis quitum clamavit dictum Henricum a LXX 

florenis sibi a dicto Henrico in litteris scabinorum ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 05 vr 31-01-1388. 

Petrus Nesen soen, Henricus van der Rijt, Arnoldus Noijken en Godefridus 

Weijhaze beloofden aan Willelmus van Waderle 26 Hollandse gulden en 18 

Hollandse plakken op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 08-03-1388) te 

betalen. 

 

Petrus Nesen soen Henricus van der Rijt Arnoldus Noijken Godefridus 

Weijhaze promiserunt Willelmo de Waderle (dg: XXVII) viginti sex Hollant 

gulden seu valorem et XVIII Hollant placken ad letare Jherusalem proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: W) Ghisbertus et (dg: Ghisbertus) 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 06 ma 03-02-1388. 

Theodericus gnd van der Vorst gewantsnijder ev Vreza dvw Lambertus Witmeri 

zvw Petrus Witmeri verkocht aan Henricus Nerinc de helft van een tiende van 

wijlen voornoemde Petrus, in Lith, belast met een last aan de kerk van 

Lith. 

 

Theodericus dictus van der Vorst rasor pannorum maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Vreze sue uxoris filie quondam Lamberti Witmeri 

filii quondam Petri Witmeri medietatem cuiusdam decime cum suis juribus 

et attinentiis dicti quondam Petri site in parochia de Lijt (dg: ut 

dicebat) prout huiusmodi decima cum suis attinentiis ad dictum quondam 

Petrum spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Nerinc 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censu) onere 

ecclesie de Lijt exinde solvendo. Testes Willelmus et Berwout datum in 

crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 017r 07 ma 03-02-1388. 

Johannes Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 08 di 04-02-1388. 

Lambertus zvw Nijcholaus van Goederheijle droeg over aan Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini een b-erfcijns37 van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Petrus van Loen snijder 

enerzijds en erfgoed van Godefridus Dachnode anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht38 door Ghisbertus van Maren. 

 

Lambertus filius quondam Nijcholai de Goederheijle hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Petri de 

(dg: ?Luen) Loen sartoris ex uno et inter hereditatem (dg: Nijcho) 

Godefridi Dachnode ex alio venditum sibi a Ghisberto de Maren prout in 

litteris supportavit Willelmo filio Arnoldi Tielkini cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 275v 01 do 08-02-1386, belofte 70 gulden na maning te betalen. “30 
Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend”. 

37 Zie → BP 1184 f 237v 05 za 12-12-1405, Elizabeth wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini draagt 
haar helft in de cijns over aan Arnoldus van Os bontwerker. 
38 Zie ← BP 1176 f 188v 21 wo 19-06-1381, verkoop van de cijns. 
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Ghisbertus et Berwout datum tercia post purificationis. 

 

BP 1178 f 017r 09 wo 05-02-1388. 

Johannes gnd Scolle en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus Wambusticker 

droegen over aan Petrus zvw voornoemde Gerardus Wambusticker alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Gerardus zvw voornoemde 

Gerardus Wambusticker. 

 

Johannes dictus Scolle maritus legitimus Katherine eius uxoris filie 

quondam Gerardi Wambusticker et dicta Katherina cum eodem tamquam cum 

tutore omnia et singula bona eis de morte quondam Gerardi filii dicti 

quondam Gerardi Wambusticker successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportaverunt Petro filio dicti quondam Gerardi 

Wambusticker promittentes ratam servare (dg: et obligationem). Testes 

(dg: datum supra) Ghisbertus et Willelmus datum in festo Agate. 

 

BP 1178 f 017r 10 wo 05-02-1388. 

Leonius, Godefridus, Theodericus en Katherina, kvw Godefridus van Erpe, 

deden tbv Arnoldi Heijme afstand van erfgoederen en cijnzen. 

 

Leonius Godefridus Theodericus et Katherina liberi quondam Godefridi de 

Erpe cum tutore super hereditatibus et censibus #et super jure eis 

competente seu competituro# prout in litteris ad opus Arnoldi Heijme 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam ratam servare et 

obligationem ex (dg: parti eorum deponere) et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte eorum existentes seu eventuras deponere. Testes 

Willelmus et Sijmon datum in festo (dg: Agne) Aghate. 

 

BP 1178 f 017r 11 wo 05-02-1388. 

Voornoemde Leonius, Godefridus, Theodericus en Katherina, kvw Godefridus 

van Erpe, beloofden Arnoldus Heijme te zullen vesten in 1/20 deel in een 

tiende, zowel grote als smalle, gnd die Bronkhorstse Tiende, in Oss, voor 

de heer en het hof waarvan de tiende afhangt, welke tiende wijlen hr 

Godefridus van Os ridder grootvader van voornoemde kinderen verworven had 

van hr Willelmus heer van Bronchorst en zijn broer hr Theodericus van 

Bronchorst heer van Bathenborch. 

 

╫. 

Dicti Leonius Godefridus Theodericus et (dg: Theodericus) #Katherina# cum 

tutore promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Arnoldum Heijme in una 

(dg: decima) #vicesima# parte ad ipsos spectante in quadam decima #tam 

grossa quam minuta# dicta die (dg: Bronchorstsche H...) Bronchorstsche 

Tiende consistente sive sita in Os quam decimam predictam dominus quondam 

Godefridus de Os miles avus dictorum liberorum erga dominum Willelmum 

#dominum# de Bronchorst et dominum Theodericum de Bronchorst dominum de 

Bathenborch eius fratrem milites acquisiverat ut dicebant imponent 

instituent et heredabunt atque sic firmabunt prout hoc dicto Arnoldo 

ratum est perpetue et firmum scilicet coram domino et curia a quibus 

dependet in feodum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 12 wo 05-02-1388. 

Leonius en Johannes, kvw Godefridus van Erpe, beloofden aan Arnoldus Heijme 

25 gulden, voor de helft van Holland en voor de andere helft van Gelre of 

de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

(dg: Leod) Leonius et Johannes liberi quondam Godefridi de Erpe 

promiserunt Arnoldo Heijme XXV (dg: -.) gulden mediatim monete Hollandie 

et mediatim Ghelrie (dg: ad) seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 017r 13 wo 05-02-1388. 

Laurentius zvw Arnoldus gnd Peters Oers beloofde aan Alardus van Berlikem 

48 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-

06-1388) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Laurentius filius quondam Arnoldi dicti Peters [O]ers promisit Alardo de 

Berlikem XLVIII Hollant gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 14 do 06-02-1388. 

Ghisbertus die Hoessche zvw Henricus van Beke verkocht aan Gerardus van 

Kessel zvw Henricus Mudeken de navolgende erfgoederen, in Lithoijen, (1) ½ 

morgen land, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Macharen, tussen Willelmus 

Bijekens enerzijds en de sloot aldaar anderzijds, (2) 1½ hont land, ter 

plaatse gnd in sPapen Hoeve, tussen Johannes van Lent enerzijds en een 

sloot anderzijds, (3) 2 hont land, ter plaatse gnd op Akkeren, tussen 

wijlen Johannes van Couden enerzijds en Lambertus Zebrechts soen 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Kloet Stege achterwaarts tot 

aan de plaats gnd tot de Naderste Einde toe, (4) 1 roede land, ter plaatse 

gnd die Wert, tussen kvw Petrus Bijekens enerzijds en Bernardus Arts soen 

anderzijds, belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Ghisbertus die Hoessche filius quondam Henrici de Beke hereditates 

infrascriptas #ad se spectantes# sitas in parochia de Lijttoijen 

videlicet dimidium iuger #terre# situm in (dg: manso) loco dicto (dg: Jan 

Goeswij) Jans Hoeve van Macharen inter hereditatem Willelmi Bijekens ex 

uno et inter fossatum ibidem ex alio item unum et dimidium hont terre 

sita in loco dicto in (dg: -s) sPapen Hoeve inter hereditatem Johannis de 

Lent ex uno et inter inter quoddam fossatum (dg: ex) ibidem ex alio item 

duo ho[nt terre] sita ad locum dictum op Ackeren inter hereditatem (dg: 

Petri die) quondam Johannis de Couden ex uno et inter hereditatem 

Lamberti Zebrechts soen ex alio tendentia a loco dicto die Cloet Steghe 

(dg: -n) retrorsum usque ad locum dictum tot den Nadersten Eijnden toe 

item unam virgatam (dg: -s) terre sitam in loco dicto die Wert inter 

hereditatem liberorum #quondam# Petri Bijekens (dg: s) ex uno et inter 

hereditatem Bernardi Arts soen ex alio ut dicebat (dg: ...) hereditarie 

vendidit Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: s) 

zegediken fossatis et aqueductibus ad [hoc] de jure spectantibus. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum in crastino Aghate. 

 

BP 1178 f 017r 15 do 06-02-1388. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel van Scijnle verkocht aan 

Henricus zvw Henricus van der Hagen en Lucas zvw Gerardus Otten soen een 

stuk beemd in Schijndel, naast de plaats gnd die Elschotse Steeg, ter 

plaatse gnd in de Achterste Beemd, tussen Nijcholaus Hagen enerzijds en 

Johannes Rijcarts soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Mathijas van Hermalen, belast met 16 penning 

nieuwe cijns. Voor voornoemde Mathijas van Hermalen in dit stuk beemd 

gereserveerd het recht van weg. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel #de Scijnle# (dg: q) 

peciam prati sitam in parochia de Scijnle iuxta locum dictum die 

Elscotsche Steg[he in] loco (dg: in) dicto in (dg: die) den Aftersten 

Beemt inter hereditatem Nijcholai Hagen (dg: et inter) ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rijcarts soen ex alio ten[dentem] cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Mathije de Hermalen 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici van d[er] Hagen et 

Luce filio quondam Gerardi Otten soen (dg: ex alio) promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis sedecim denariis novi census exinde 

solvendis et salva eciam dicto Mathije de Hermalen in dicta parte (dg: 
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pars) quadam via scilicet eunde et eundi et pergendi (dg: per) in dicta 

via per dictam peciam (dg: terre) #prati# ad suam hereditatem ibidem 

sitam (dg: s) temporibus aptis et ad minus dampnum singulis annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 017r 16 do 06-02-1388. 

Lambertus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Grieten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 C 09 f. 17v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 017v 01 do 06-02-1388. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel van Scijnle verkocht aan 

Johannes van Houthem van Scijnle een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Kerijs Akker, tussen voornoemde Johannes van Houthem enerzijds en 

Nijcholaus Hagen zv Henricus gnd Godewerts soen anderzijds. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel de Scijnle peciam 

terre (dg: terre) sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Kerijs 

Acker inter hereditatem Johannis de Houthem #de Scijnle# ex uno et inter 

hereditatem (dg: Nij) Nijcholai Hagen filii Henrici dicti Godewerts soen 

ex [alio] hereditarie vendidit dicto Johanni de Houthem promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes (dg: datum) 

Ghisbertus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 02 do 06-02-1388. 

Voornoemde Albertus van Kessel verkocht aan Johannes Zeghers soen van 

Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in Geen Buenre, tussen 

Mathijas gnd Hermalen enerzijds en Willelmus van den Slijc anderzijds. 

 

Dictus Albertus de Kessel peciam terre sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto in Gheen Buenre inter hereditatem Mathije dicti Hermalen ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van den (dg: Sl) Slijc ex alio 

hereditarie vendidit Johanni Zeghers soen de Scijnle promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 03 do 06-02-1388. 

Henricus Paedse zv Henricus Paedse verkocht aan Johannes Ghiben soen van 

der Aa (1) een stuk land in Boxtel, tussen erfgoed gnd die Molengrave 

enerzijds en voornoemde Johannes Ghiben soen van der Aa anderzijds, (2) de 

helft van een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd aan die Roent, tussen 

de akker van Walterus van Groelaer enerzijds en die Aa anderzijds, welke 

helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die behoort aan 

voornoemde Walterus van Grolaer, belast met een cijns aan de heer van 

Boxtel. 

 

Henricus Paedse filius Henrici Paedse peciam terre sitam in parochia de 

Buxstel inter hereditatem dictam (dg: Mo) die Molengrave ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Ghiben soen van der Aa ex alio item 

#medietatem# pecie prati site in dicta parochia ad locum dictum aen die 

Roent inter (dg: hereditatem Ger) #agrum# (dg: Walteri de) Walteri de 

Groelaer [ex uno et] inter aquam dictam die [Aa] ex [alio] et (dg: quam 

peciam) que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem 

spectantem ad dictum Walterum de Grolaer in dicta pecia prati ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Ghiben soen van der Aa promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domino de Bucstel exinde 

[solvendo]. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 017v 04 do 06-02-1388. 

Johannes die Rademaker van Hal gaf uit aan Johannes Leenman een stuk beemd, 

in Boxtel, ter plaatse gnd in Halve Broek, tussen Goeswinus van Hal 

enerzijds en Johannes van Stripe en Gerardus van Vucht anderzijds, met een 

eind strekkend aan Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbiers; de uitgifte 

geschiedde voor (1) een tiende opper, mits er op het stuk beemd gehooid 

wordt, aan de heer van Boxtel, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud 

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

 

Johannes die Rademaker de Hal p[eciam prati] sitam in parochia de Bucstel 

in loco dicto in Halve Broecke inter hereditatem Goeswini de Hal ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Stripe et Gerardi de Vucht ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Margarete relicte quondam Goeswini 

[M]oedel (dg: de) Dicbiers (dg: pro) hereditarie vendidit (dg: Johanni 

Leenman promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu) 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni Leenman ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domino de Bucstel exinde solvendo (dg: dando etc 

atque) atque pro (dg: decimo) decimo cumulo dicto opper dummodo fenum 

metitur in dicta pecia prati (dg: domino de B) ....... ....... domino de 

Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 05 do 06-02-1388. 

Johannes die Jonghe van Herpen beloofde aan Godefridus Berniers soen van 

Erpe 45 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-

1388) en 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1388) te betalen. 

 

Johannes die Jonghe (dg: filius) de Herpen promisit Godefrido Berniers 

soen de Erpe XLV Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos et XXXV Hollant gulden seu valorem ad festum Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 06 do 06-02-1388. 

Hr Godefridus zvw Lucas van Helmont priester verkocht aan Arnoldus zvw 

Godefridus van Bruheze 1/3 deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, welke pacht wijlen voornoemde Lucas met Lichtmis beurde, gaande 

uit 4 lopen roggeland, in Deurne, welke pacht Lambertus Hellinc zvw 

Gerardus Hellinc op het onderpand moet leveren, gaande uit 4 lopen land. De 

brief aan hem overhandigen of aan Arnoldus van den Steen. 

 

Solvit. 

Dominus Godefridus filius quondam Luce de Helmont presbiter terciam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de (dg: Bus) Helmont quam pacionem dictus quondam Lucas solvendam 

hereditarie purificationis ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Doerne (dg: inter he) et quam paccionem Lambertus (dg: Hell) 

Hellinc filius quondam Gerardi Hellinc [sibi] solvere tenetur ex quatuor 

lopinatis terre et supra dictas quatuor lopinatas terre tradendam 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Godefridi de Bruheze 

promittens warandiam et obligationem in dicta tercia parte existentem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Arnoldo van den 

Steen. 

 

BP 1178 f 017v 07 do 06-02-1388. 

Johannes van Os zvw Goeswinus van Bernheze en zijn kinderen Matheus en 

Johannes verkochten aan Henricus gnd Loben soen een b-erfcijns van 25 

schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-
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Jan, gaande uit 27 schelling 6 penning erfcijns, die Steijnskinus 

Leijdecker zvw Henricus Weijer van Haren beurde, gaande uit een huis en erf 

van Johannes gnd Reijmbouts, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Rutgherus van den Steenweg enerzijds en erfgoed van 

Petrus Crabbart anderzijds, welke cijns van 25 schelling Heijlwigis dvw 

Matheus Gegel, evw voornoemde Johannes en mv voornoemde Matheus en 

Johannes, gekocht had van voornoemde Steijnskinus. 

 

Johannes de Os filius quondam Goeswini de Bernheze Matheus et Johannes 

#fratres# eius liberi hereditarium censum viginti quinque solidorum 

solvendum anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex viginti (dg: quinque) septem solidis et sex denariis huiusmodi census 

quos Steijnskinus Leijdecker filius quondam Henrici Weijer de Haren 

solvendos habuit in domo et area Johannis dicti Reijmbouts sita in Busco 

ad vicum ecclesie inter hereditatem quondam Rutgheri de [L]apidea Via ex 

uno et inter hereditatem Petri Crabbart ex alio quem censum viginti 

quinque solidorum Heijl-(dg: e)-wigis filia quondam Mathei Gegel (dg: ei) 

uxor [dicti] quondam Johannis et mater olim dictorum Mat[hei] et Johannis 

fratrum erga dictum Steijnskinum emendo acquisiverat prout in litteris 

quem censum primodictum nunc ad se spectare dicebant vendiderunt Henrico 

(dg: filio naturali Henrici) dicto Loben soen supportaverunt cum litteris 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 08 do 06-02-1388. 

Margareta wv Goeswinus droeg over aan Bela gnd Swartbroecs een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, aan haar verkocht door Petrus gnd Scriver. 

 

Margareta relicta quondam Goeswini cum tutore hereditarium censum (dg: 

XL) XL solidorum monete solvendum mediatim Johannis et mediatim Domini 

venditum sibi a Petro dicto Scriver prout in litteris supportavit (dg: 

Elizabeth) Bele dicte Swartbroecs cum litteris et jure promittens cum 

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

supra. 

 

BP 1178 f 017v 09 do 06-02-1388. 

Johannes van Onlant en zijn zoon Johannes gaven uit aan de broers Johannes 

Bathen soen en Henricus Baten soen, kvw Henricus gnd Hentens soen, een stuk 

land en een aangelegen stuk eusel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Onland, tussen Everardus gnd Cort Everaet enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 mud 6 zester 

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

broers Johannes en Henricus zullen van een stuk erfgoed, gnd die Heithorst, 

in voornoemd stuk eusel, akkerland maken, “voerweke”. 

Spierings, Het schepenprotocol, p. 215, verbetert “voerweke” in 

“voerwe(r)ke”. 

 

Johannes de Onlant (dg: f) et Johannes eius (dg: fratrer) filius peciam 

terre et peciam pascue dicte eeusel (dg:sit) sibi adiacentem sitas in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant inter hereditatem 

Everardi dicti Cort Everaet ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni #Bathen [so]en# et 

Henrico #Baten soen# fratribus liberis quondam Henrici dicti Hentens soen 

ab eisdem hereditarie possidendas pro hereditaria (dg: censu) paccione 

trium modiorum et sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda (dg: 

sibi) eis ab aliis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promitens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt et promiserunt indivisi super omnia quod 

ipsi Johannes et Henricus fratres peciam hereditatis dictam (dg: in) die 

Heijthorst sitam in !in dicta pecia pascue efficient terram arabilem quod 
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exponetur voerweke. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 10 do 06-02-1388. 

Ancelmus zvw Johannes van der Hecke de jongere beloofde aan Rodolphus 

snijder 11 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis van der Hecke junioris promisit Rodolpho 

sartori undecim gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 017v 11 do 06-02-1388. 

Theodericus Rover Bollekens soen verkocht aan Batha van Haechten een akker, 

in Lith, ter plaatse gnd Lither Akker, tussen jkvr Jutta van Nuwelant 

enerzijds en Lambertus Zebrechts soen anderzijds, met een stuk maasdijk dat 

hierbij hoort, in Lith, ter plaatse gnd aan de Heemdijk, naast de akker van 

voornoemde Lambertus Zebrechts soen, verder belast met waterlaten 

zegedijken en sloten. De brief overhandigen aan Johannes Bernts soen van 

Overmere. 

 

Theodericus Rover Bollekens soen quendam agrum terre situm in parochia de 

Lijt ad locum dictum Litter Acker inter hereditatem domicelle Jutte de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Lamberti (dg: Zel) Zebrechts soen ex 

alio cum parte aggeris Mose ad dictum agrum de jure spectante sita in 

dicta parochia ad locum dictum aen den Heemdike (dg: inter hereditatem 

agge) contigue iuxta aggerem dicti Lamberti Zebrechts soen hereditarie 

vendidit Bathe de Haechten promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta dicta parte aggeris et aqueductibus zeghediken et fossatis. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni (dg: de) Bernts soen de 

Overmere. 

 

1178 mf1 C 11+12 los folium 17A na f. 18. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 24-04-1388. 

 Tercia post cantate: dinsdag 28-04-1388. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 21-05-1388. 

 Quarta post cantate: woensdag 29-04-1388. 

 

BP 1178 f 017ar 01 vr 24-04-1388. 

Petrus Goeswijns werd gericht aan alle goederen van Ghiselbertus van Maren. 

Hij verkocht alleen een huis39 en erf van voornoemde Ghiselbertus, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, naast erfgoed dat was van Petrus van Loen, en wel 

aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini. En hij betaalde 10 oude schilden. 

 

Petrus Goeswijns fuit adiusticatus ad omnia bona Ghiselberti de Maren 

occacione debiti etc proclamavit et vendidit solummodo domum et aream 

dicti Ghiselberti sitam in Busco in vico ecc[lesie] contigue iuxta 

hereditatem que fuerat Petri de Loen vendidit [W]illelmo filio Arnoldi 

Tielkini. Testes Aa Ghisbertus Vlochoven (dg: W filius Arnoldi et et 

solvit XX aude scilde) Sijmon de Mijrabello Johannes Leonii de Erpe 

....... et Hubertus Steenwech datum sexta post jubilate. Et solvit X aude 

scilde. 

 

BP 1178 f 017ar 02 di 28-04-1388. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemd huis en erf over aan Henricus van 

Arkel zvw Reijnerus Willelms. 

 

Dictus Willelmus dictam domum et aream supportavit Henrico de Arkel 

quondam Reijneri Willelms promittens ratam sevrare. Testes Ghisbertus et 

                         
39 Zie ← BP 1176 f 188v 21 wo 19-06-1381, Ghisbertus van Maren verkocht een 

erfcijns van 4 pond uit dit huis. 
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Willelmus predictus datum tercia post cantate. 

 

BP 1178 f 017ar 03 di 28-04-1388. 

Adam van Mierd werd gericht aan alle goederen van Ghisbertus van Maren en 

verkocht al deze goederen, uitgezonderd het huis en erf van voornoemde 

Ghisbertus, in Den Bosch, in de Kerkstraat, aan Johannes van den Kloot. 

 

Item Adam de Mierd fuit adiusticatus ad omnia bona [G]hisberti de Maren 

occacione debiti etc proclamavit et (dg: d) vendidit omnia bona dicti 

Ghisberti excepta domo et area dicti Ghisberti sita in Busco in vico 

ecclesie et vendidit Johanni de Globo et solvit II aude scilde. Testes 

datum supra. Omnes scabini et Willelmus filius Arnoldi Tielkini datum 

supra. 

 

BP 1178 f 017ar 04 di 28-04-1388. 

Henricus van Erpe werd gericht aan alle goederen van Reijnerus van der 

Heijden, en verkocht die aan Jacobus Steenwech. En hij betaalde .. oude 

schilden. 

 

Item Henric van Erpe fuit adiusticatus ad omnia bona Reijneri van der 

Heijden (dg: occacione) quocumque locorum sita occacione debiti etc 

proclamavit et vendidit Jacobo Steenwech. Testes datum supra. Et solvit 

[..] scilde. 

 

BP 1178 f 017ar 05 di 28-04-1388. 

Yda wv Willelmus Loijers werd gericht aan een huis en erf van Nijcholaus 

van der Hullen, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Neve wever enerzijds en erfgoed van Thomas Yden 

anderzijds, wegens gebrek van een erfcijns, en verkocht aan Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus Loijer. 

 

Item Yda relicta quondam Willelmi Loijers fuit adiusticata ad domum et 

aream Nijcholai van der Hullen sitam in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem Johannis dicti Neve textoris et inter hereditatem Thome 

Yden occacione defectus census etc proclamavit et vendidit Willelmo filio 

dicti quondam Willelmi Loijer (dg: et s). Testes datum supra. Et solvit 

XX florenos. 

 

BP 1178 f 017ar 06 do 21-05-1388. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemd huis en erf over aan Andreas zv 

Willelmus Mol. Voornoemde Yda behoudt hieruit een b-erfcijns van 23 

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

en ook het kapittel en Gerardus Vos behouden hieruit hun cijnzen. 

 

Dictus (dg: dictus) Willelmus dictam domum et aream (dg: ven) supportavit 

Andree filio Willelmi Mol promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere salvis dicte Yde in premissis hereditario censu XXIII 

solidorum communis pagamenti [et hereditario] censu XX solidorum antique 

pecunie et et capitulo et Gerardo Vos suis censibus quos ex premissis de 

jure solvendos ut dicebat. Testes Sijmon et Berwout datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 017ar 07 do 21-05-1388. 

Gerardus Groij van Driel werd wegens een cijns gericht aan (1) 1/5 deel van 

een hofstad in Den Bosch, naast de Peter Smits Poort, aan de kant van de 

plaats gnd Muntelken, tussen de gemene weg enerzijds en de oude stadsmuur 

anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van Wellinus Scilders tot aan de 

stroom, (2) 1/5 deel van de oude stadsmuur aldaar, strekkend vanaf 

voornoemde hofstad tot aan een rondeel van mr Arnoldus van Oesterwijc, welk 

1/5 deel van de hofstad en van de stadsmuur behoorde aan voornoemde 

Gerardus, zijn kinderen Jacobus, Katherina en Willelmus, zijn schoonzonen 
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Johannes van M....... en Hermannus Plaetmaker, en aan Johannes en Gerardus, 

kvw Gerardus van Langelaer, (3) 1/5 deel van voornoemde hofstad en 

stadsmuur, aan Zibertus Hoculem behorend. Hij verkocht aan Gerardus ?Neve 

zvw Rodolphus. 

 

Item Gerardus Groij de Driel fuit adiusticatus (dg: ad) occacione census 

ad quintam domistadii siti in Busco iuxta portam dictam Peter Smits Port 

(dg: in l) #in latere# versus locum dictum Muntelken inter communem 

plateam [et] inter antiquum murum opidi de Busco tendentis ab hereditate 

Wellini Scilders ad aquam ibidem currentem et ad quintam partem antiqui 

muri #dicti# opidi de Buscoducis ibidem siti tendentis a dicto 

[domistadio] ad edificuum dictum rondeel magistri Arnoldi de Oesterwijc 

et que quinta pars dictorum domistadii et muri ad dictum Gerardum et ad 

Jacobum Katherinam Willelmum suos liberos Johannem de M..[.... et] 

Hermannum Plaetmaker suos generos et ad Johannem et Gerardum liberos 

Gerardi de Langelaer pertinere consuevit et ad quintam partem dictorum 

domistadii et muri ad Zibertum Hoculem pertinentem etc proclamavit et 

vendidit Gerardo [?Ne]ve (dg: Ro) filio quondam Rodolphi (dg: et s). 

Testes datum supra. Et solvit XVI libras. 

 

BP 1178 f 017ar 08 wo 29-04-1388. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg over aan de secretaris tbv Arnoldus 

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

hem verkocht door Theodericus Berwout. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini domum et aream sitam in Busco in fine 

vici Orthensis (dg: ven) prout in litteris ?sive (dg: supportavit mihi) 

venditam sibi a Theoderico Berwout supportavit mihi ad opus Arnoldi 

Berwout. [Testes] Willelmus et Theodericus datum quarta post cantate. 

 

1178 mf1 C 10 f. 18. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1388. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1388. 

 

BP 1178 f 018r 01 do 06-02-1388. 

Henricus van Merlaer verkocht aan Ghibo van Zoemeren een erfgoed met 

gebouwen, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Theodericus van Hoculem enerzijds en erfgoed van Johannes Buekentop 

anderzijds, in de breedte strekkend tot aan een stenen muur, minus 1 voet 

erfgoed naast voornoemde muur, welk eerstgenoemd erfgoed achter, op het 

eind van het erfgoed, nabij de stroom, 23 voet breed is, aan hem verkocht40 

door voornoemde Johannes Buekentop, belast met een b-erfcijns van 3 pond 10 

schelling geld. 

 

Henricus de Merlaer quandam hereditatem cum suis edificiis sitam in Busco 

ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici de Hoculem [ex 

uno] et inter hereditatem Johannis Buekentop ex alio et que hereditas 

primodicta tendit in latitudine usque ad quendam murum lapideum ibidem 

m[41inus] una pedata hereditatis in latitudine extra murum dictum murum 

lapideum quem murum lapideum et quam pedatam hereditatis extra eundem 

murum ....... versus primodictam hereditatem Johannis Buekentop libere 

optinebit et que hereditas primodicta continet retro in fine eiusdem 

hereditatis primodicte iuxta aquam vig[inti] tres pedatas in latitudine 

venditam sibi a dicto Johanne Buekentop (dg: supportavit) #prout# 

#vendidit Ghiboni de Zoemeren# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu 

trium librarum et X solidorum monete in dictis litteris competente. 

                         
40 Zie ← BP 1177 f 377r 01 do 05-09-1387, verkoop van dit erfgoed. 
41 Aanvulling op basis van BP 1177 f 377r 01. 
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Testes (dg: W) Ghisbertus et Willelmus datum in crastino Agate. 

 

BP 1178 f 018r 02 do 06-02-1388. 

...dolphus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

...dolphus de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018r 03 do 06-02-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper een n-erfcijns 

van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit het erfgoed. 

 

Dictus emptor promisit daturum et soluturum dicto Henrico venditori 

hereditarium censum quinque librarum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex primodicta hereditate. 

 

BP 1178 f 018r 04 do 06-02-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 102 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1388) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum et duos (dg: f) 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018r 05 do 06-02-1388. 

Raso gnd Jans soen en Johannes zv Petrus gnd Oeden soen gaven uit aan 

Ghisbertus van den Hasenbossche een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Leendonk, tussen Johannes van der Zidewijnden enerzijds en voornoemde 

Ghisbertus van den Hazenbossche anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns en voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in het huis van voornoemde Ghisbertus, ter plaatse gnd in het 

Groot Laar, te leveren. Slechts op te geven met 4 zester rogge, Bossche 

maat. De brief overhandigen aan Raso. 

 

Solvit Raso. 

(dg: Ghisbertus van den Hazenbossche) #Raso dictus Jans soen et Johannes 

filius Petri dicti Oeden soen# peciam terre sitam in parochia de Helvoert 

ad locum dictum Leendonc inter hereditatem Johannis van der Zidewijnden 

ex uno et inter hereditatem dicti Ghisberti #van den Hazenbossche# ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem (dg: Rasoni dicto 

Jans soen et Johanni dicto Peters Oden soen) #dicto Ghisberto van den 

Hasenbossche# ab (dg: eisdem) #eodem# hereditarie pactionem pro (dg: 

hereditaria p) censu domini ducis dando sibi (dg: ab aliis) et pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab (dg: aliis) #alio# hereditarie purificationis et in domo dicti 

Ghisberti sita in loco dicto int Groet Laer tradenda ex premissis 

promittentes indivisi warandiam (dg: et ob) pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit [nisi] cum 

quatuor sextariis siliginis dicte mensure. Testes datum supra. Tradetur 

littera Rasoni. 

 

BP 1178 f 018r 06 do 06-02-1388. 

Zebertus van der Westlake gaf uit aan Mijchael zvw Johannes gnd Loden soen 

een stuk land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter 

plaatse gnd in die Hooidonk, tussen Boudewinus Claes soen enerzijds en 

voornoemde Boudewinus Claes soen en Willelmus Snider anderzijds, waarin een 

weg loopt naast ....... ....... het erfgoed van voornoemde Willelmus 

Snider; de uitgifte geschiedde voor 12 penning hertogencijns, en thans voor 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen. 
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Zebertus van der Westlake peciam terre sitam infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dunghen in loco dicto in die Hoijdonc inter 

hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter hereditatem predicti 

Boudewini Claes soen et Willelmi Snider ex alio (dg: in) et in qua pecia 

terre consistet quadam via (dg: pro) contigue iuxta ....... ....... 

hereditatem dicti Willelmi Snider prout dicta pecia terre ibidem sita est 

(dg: et prout) excepta tamen dicta via prout ibidem ....... ....... 

consistet et sita est dedit ad hereditariam paccionem Mijchaeli filio 

quondam Johannis dicti Loden soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

XII denariis census domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro 

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

alio hereditarie nativitatis Johannis ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 018r 07 do 06-02-1388. 

Henricus van Creijelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Creijelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

{in margine sinistra:} Creijelt. 

 

BP 1178 f 018r 08 do 06-02-1388. 

Voornoemde Mijchael zvw Johannes gnd Loden soen beloofde aan voornoemde 

Zebertus van der Westlake 21 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 

 

Dictus Mijchael promisit dicto Zeberto XXI gulden scilicet XXX Hollant 

placken pro gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 018r 09 do 06-02-1388. 

Gerardus zvw Arnoldus Philips beloofde aan Gerardus van Eijcke zv Henricus 

Posteel 48 Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, 

en 18 Hollandse plakken met Vastenavond aanstaande (di 11-02-1388) te 

betalen. 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi Philips promisit Gerardo de Eijcke filio 

Henrici Posteel XLVIII Hollant gulden seu pro quolibet gulden XXX Hollant 

placken et XVIII Hollant placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018r 10 do 06-02-1388. 

Willelmus Hagens soen droeg over aan zijn kinderen Nijcholaus en Gerongius 

de helft in een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd op die Apelteren, 

tussen kv Willelmus van Gherwen enerzijds en wijlen Henricus Gerijts soen 

anderzijds. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Solvit. 

Willelmus Hagens soen medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parochia de Scijnle in loco dicto op die Apelteren inter hereditatem 

liberorum Willelmi de Gherwen ex uno et inter hereditatem quondam (dg: G) 

Henrici Gerijts soen ex alio hereditarie supportavit Nijcholao et 

Gerongio suis liberis promittens ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera alteri. 

 

BP 1178 f 018r 11 do 08-10-1388. 

Ghibo zvw Hermannus Backe gaf uit aan Arnoldus Coelborner (2/3) en 

Marcelius gnd Zeel Ghiben soen (1/3) een stuk land, 10 lopen rogge en 20 

roeden groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Broxhoeve, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Willelmus zv Albertus van Bucstel enerzijds 

en kvw Henricus gnd Wouters soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 
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(1) 2 oude groten, (2) een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Backe !decem !lopine peciam terre (dg: 

dictam Broxhoeve) X lopina siliginis et XXti virgatas terre continentem 

sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum dictum 

Broxhoeve in loco dicto Cromvoert inter hereditatem Willelmi filii 

Alberti de Bucstel ex uno et hereditatem liberorum quondam Henrici dicti 

Wouters soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo 

Coelborner et Marcelio dicto Zeel Ghiben soen scilicet a dicto Arnoldo 

pro duabus #terciis# partibus et a dicto Marcelio pro una tercia parte 

hereditarie possidendam pro duobus antiquis grossis et pro hereditaria 

paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto 

Ghiboni ab aliis #scilicet a dicto Arnoldo pro duabus terciis partibus et 

a dicto Marcelio pro tercia parte# hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt (dg: indivisi) de dicta pecia terre (dg: 

testes datum supra traditur). Testes Willelmus et Dordrecht (dg: datum 

quinta post) in profesto Dijonisii. 

 

BP 1178 f 018r 12 do 08-10-1388. 

Voornoemde Arnoldus en Marcelius beloofden aan voornoemde Ghibo 92 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Dicti Arnoldus et Marcelius promiserunt indivisi super omnia dicto 

Ghiboni nonaginta duos Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 018r 13 do 08-10-1388. 

Ghibo zvw Hermannus Backe leerbewerker droeg over aan Johannes van Wetten 

zv Henricus van den Loekart een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Johannes van Wetten beloofd had aan voornoemde Ghibo, met 

Kerstmis te leveren. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni (dg: H) Backe (dg: he) frunitoris 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco [quam 

Jo]hannes de Wetten filius Henrici van den Loekart promisit super omnia 

se daturum dicto Ghiboni hereditarie in festo nativitatis Domini (dg: ex 

.) prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni de Wetten cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte [sui] 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 018r 14 do 08-10-1388. 

Voornoemde Johannes en zijn broer Matheus beloofden aan voornoemde Ghibo 50 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes et Matheus eius frater promiserunt dicto Ghiboni L 

Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

1178 mf1 C 13 f. 18v. 

 in crastino Aghate: donderdag 06-02-1388. 

 anno LXXX octavo in crastino Aghate: donderdag 06-02-1388. 

 Sexta post Agate: vrijdag 07-02-1388. 

 

BP 1178 f 018v 01 do 06-02-1388. 

Arnoldus Coelborner verkocht aan Petrus zv ?Arnoldus Leijten soen een stuk 

land in Tilburg, tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en 

voornoemde Petrus anderzijds, belast met 1/3 deel van 6 penning nieuwe 
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cijns. 

 

Arnoldus Coelborner peciam terre sitam in parochia de Tilborch inter 

hereditatem conventus de Tongerloe ex uno et inter hereditatem Petri 

filii ?Arnoldi Leijten soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Petro promittens warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte 

sex d[enariorum] novi census inde solvendi. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum in crastino Aghate. 

 

BP 1178 f 018v 02 do 06-02-1388. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1388-02-06 reg 439 geen scan. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel verkocht aan Henricus Louwer van 

Berlikem een beemd die was van wijlen Jacobus gnd Eefsen soen, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Koeleide, achter de kerk van Berlikem, aan hem overgedragen 

door Egidius gnd Spanuijt en zijn vrouw Heijlwigis dvw Jacobus gnd Eefsen 

soen, belast met de onraad. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel quoddam pratum quod fuerat quondam 

Jacobi dicti Eefsen soen situm in parochia de Berlikem [ad] locum dictum 

Koeleijde retro ecclesiam de Berlikem supportatum sibi ab (dg: Egidi) 

Egidio dicto Spanuijt marito et tutore Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Jacobi dicti Eefsen soen prout in litteris vendidit Henrico 

Louwer de Berlikem (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere hoc tamen addito quod 

dictus emptor solvet annuatim onera dicta onraet annuatim ex [dicto prato 

de jure] solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 03 do 06-02-1388. 

De koper beloofde aan de verkoper 8½ Hollandse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori [oc]to et dimidium Hollant gulden 

seu valorem (dg: seu) ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 04 ±do 06-02-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen beloofde aan Petrus zvw Walterus 

Ghenen soen 75 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen promisit Petro filio 

quondam Walteri Ghenen soen septuaginta quinque Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

[supra]. 

 

BP 1178 f 018v 05 ±do 06-02-1388. 

Nijcholaus van Kessel verkocht aan Arnoldus van den Steen een b-erfcijns 

van 2 Hollandse gulden en 2 gulden geld van Oijen of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, gnd den Slage Kamp, in 

Empel, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Empel anderzijds. 

 

Nijcholaus de Kessel hereditarie vendidit Arnoldo van den Steen 

hereditarium censum duorum Hollant gulden et duorum gulden monete 

Oijensis seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex duobus 

iugeribus terre #dictis den Slage Camp# dicti venditoris sitis in 

jurisdictione de Empel (dg: in loco) inter hereditatem domini Theoderici 

Rover militis ex uno et inter hereditatem ecclesie de Empel ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 018v 06 do 06-02-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 16 Hollandse 

gulden en 16 Oijense gulden of de waarde, en de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van 

Andreas Mol de jongere en Petrus Witmeri. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: cum) ad spacium trium annorum datam presentium 

sine medio sequentium cum XVI Hollant gulden et cum XVI Oijens gulden seu 

valorem (dg: ut in forma) et cum censu anni redempcionis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus (dg: ....) Andrea Mol juniore et 

Petro Witmeri datum anno LXXX octavo ....... ....... (dg: .......) #in 

crastino# Aghate hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 018v 07 do 06-02-1388. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmont droeg over aan Arnoldus Stamelart 

van de Kelder en Goeswinus Steenwech ....... ....... ....... ........ 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont ....... ....... ....... 

....... ....... ....... pec...s supportavit (dg: Sta) Arnoldo Sta de Penu 

et Goeswino Steenwech seu eorum alteri cum litteris et jure. Testes 

....... .. ....... datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 08 do 06-02-1388. 

Hermannus van Eijndhouts en Hubertus van den Veehuze beloofden aan Arnoldus 

Stamelart van de Kelder en Goeswinus Steenwech 50 oude schilden met Sint-

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

 

Hermannus de Eijndhouts et Hubertus van den Veehuze promiserunt Arnoldo 

Sta de Penu et Goeswino Steenwech L aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 09 do 06-02-1388. 

Voornoemde Johannes van Berlaer heer van Helmond en Berlaer beloofde 

voornoemde Hermannus en Hubertus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Berlaer promisit 

dictos Hermannum et Hubertum indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 10 vr 07-02-1388. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Johannes zv Gerardus van der Donc de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, te weten de helft naast erfgoed van 

Denekinus Gruijter, welke helft voornoemde Nijcholaus verworven had van 

Everardus Claes soen en zijn vrouw Hilla. Eerstgenoemde Johannes zv 

voornoemde Nijcholaus beloofde dat al wat er meer uit deze helft moet 

worden betaald dan de hertogencijns aan de koper vergoed zal worden, 

uitgezonderd echter voor eerstgenoemde Johannes een n-erfcijns van 3 pond 

geld, die voornoemde koper aan eerstgenoemde Johannes uit voornoemde helft 

beloofde. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum et Johannes eius filius medietatem 

domus et aree site in Buscoducis ad locum dictum Wijmolenberch videlicet 

illam illam medietatem dicte domus et aree que sita est contigue iuxta 

hereditatem (dg: Denk) Denekini Gruijter quam medietatem dictus 

Nijcholaus erga Everardum Claes soen et Hillam eius uxorem acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni filio Gerardi van der 

Donc supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper (dg: d) primodictus 

Johannes filius dicti Nijcholai super omnia habita et habenda quod si 
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aliquid ex (dg: -t) dicta medietate de jure solvendum esset quam census 

domini ducis (dg: et quam hereditarium census) quod hoc dicto emptori 

deponet salvo tamen primodicto Johanni hereditario censu trium librarum 

monete quem dictus emptor (dg: d) primodicto Johanni ex dicta medietate 

solvere promisit. Testes Willelmus et Sijmon datum sexta post Agate. 

 

BP 1178 f 018v 11 vr 07-02-1388. 

Theodericus Goetscalcs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Goetscalcs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 12 vr 07-02-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zv Nijcholaus van Heze 

een n-erfcijns42,43,44 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemde helft. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni filio 

Nijcholai de Heze hereditarium censum trium librarum monete hereditarie 

mediatim Johannis etmediatim Domini ex dicta medietate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 018v 13 vr 07-02-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zv Nijcholaus van Heze 17 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 17-

05-1388) en de andere helft met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388). 

 

Dictus emptor promisit dicto Johanni filio Nijcholai de Heze XVII Hollant 

gulden seu valorem mediatim penthecostes et mediatim Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 14 vr 07-02-1388. 

Arnoldus van Kessel zvw Arnoldus Louwer van Kessel, Ludovicus van Kessel en 

Vastradus van Berkel beloofden aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus 

van Eijcke, gedurende 4 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 29-03-1388), 

elk jaar met Pasen 36 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Arnoldi Louwer de Kessel Ludovicus de 

Kessel et Vastradus de Berkel promiserunt (dg: Philippo) #Godefrido# de 

Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke ad spacium quatuor anorum post 

festum pasca proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum triginta sex aude scilde seu valorem in festo pasce et 

primo (dg: p) termino solucionis a festo pasche proxime futuro ultra 

annum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 15 vr 07-02-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 16 vr 07-02-1388. 

Walterus van Os beloofde aan Pijramus gnd Moers zv Philippus van Lijeshout 

55 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

                         
42 Zie → BP 1178 f 343r 10 wo 26-01-1390, overdracht van deze erfcijns. 
43 Zie → BP 1175 f 089r 08 do 16-06-1390, vernadering van deze overdracht. 
44 Zie → BP 1179 p 690v 01 vr 06-06-1393, verkoop van deze erfcijns, door 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever. 
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Walterus de Os promisit Pijramo dicto Moers filio Philippi de Lijeshout 

quinquaginta quinque florenos Hollandie seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 018v 17 vr 07-02-1388. 

Ogijerus Vijnsot beloofde aan Walterus van Os 27½ Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Ogijerus Vijnsot promisit Waltero de Os XXVII et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 018v 18 vr 07-02-1388. 

Petrus gnd Wilde Gans verklaarde ontvangen te hebben van Bela gnd Quademaet 

15 gulden, die voornoemde Bela in bewaring had van wijlen Henricus van der 

Locht. 

 

Solvit. 

Petrus dictus Wilde Gans palam recognovit se recepisse a (dg: Be) Bela 

dicta Quademaet XV gulden quos dicta Bela #sub se# ab Henrico quondam van 

der Locht (dg: se) habebat promittens (dg: ratam servare) et dictam Belam 

a dicta pecunia et ab omnibus impeticione et vexatione occacione dicte 

pecunie eveniente seu eventura tam in judicio spirituali et seculari vel 

alias indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 018v 19 vr 07-02-1388. 

De gezusters Agnes, Hadewigis, Katherina en Otta, kvw Henricus van den 

Mortel, verhuurden aan Walterus van Griensvenne alle erfgoederen, die zij 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, hebben liggen, 

voor een periode van 4 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 17-05-

1388), voor de onraad en diensten. {f.19r} Walterus zal vanaf Pinksteren 

over 4 jaar (zo 02-06-1392) van deze goederen afzien, en intussen de onraad 

en diensten voor zijn rekening nemen. Walterus zal de helft van geheel de 

oogst van Pinksteren over 4 jaar (zo 02-06-1392) hebben, de gezusters de 

andere helft; d.w.z. van het zaaigoed van dat vierde jaar zullen de 

gezusters een helft geven. Walterus zal geheel de misse op de erfgoederen 

achterlaten en in het vierde jaar geen misse van de goederen afvoeren. 

Walterus mag elk jaar 12 roeden turf uitgraven. Walterus mag zoveel takken, 

gnd rijs, afzagen, als hij nodig heeft voor het onderhouden van de hekken. 

Walterus zal de gebouwen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. 

Alle beesten en varend goed zullen geheel van Walterus zijn. 

 

Agnes Hadewigis Katherina Otta sorores liberi quondam Henrici van den 

Mortel omnes hereditates et census quas et quos ipsi habent sitas et 

solvendos infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne ut 

dicebant locaverunt recto locacionis modo Waltero de (dg: Gries) 

Griensvenne ab eodem ad spacium quatuor annorum (dg: datum) post (dg: 

pent) festum pentecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidendos anno quolibet dictorum quatuor annorum pro oneribus dictis 

onraet et pro serviciis anuatim ex premissis de jure solvendis et 

faciendis dandis solvendis et faciendis ad! dicto Waltero anno quolibet 

dictorum terminis et temporibus ad hoc debitis 

 

1178 mf1 C 14 f. 19. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1388. 

 

BP 1178 f 019r 01 vr 07-02-1388. 
!s aditis condicionibus sequentibus quod dictus Walterus a festo 

penthecostes proxime futuro ultra (dg: an) quatuor annos recedet a dictis 

hereditatibus scilicet dictis qu[atuor] annis durantibus (dg: scilicet .) 

dictus Walterus omnia onera et (verbeterd uit: ex) servicia ex premissis 

solvenda et facienda (dg: dictus) solvet et faciet plenarie cum effectu 
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scilicet #ad spacium quatuor annorum# a (dg: festo) festo penthecostes 

proxime futuro (dg: ultra #quatuor# annos) et non diutius item quod 

dictus Walterus medietatem omnium fructuum dictorum scaren supra dictas 

hereditates a festo pentheciostes proxime futuro ultra quatuor annos 

habebit et obtinebit et illam medietatem dictorum fructuum dictorum 

dictorum scaren dictus Wal[terus] secum libere portare et deducere 

valebit et medietatem temporibus ad hoc aptis post festum penthecostes 

sine contradictione qualibet #+ {BP 1178 f 019r 02 invoegen}# item quod 

dictus Walterus reli[quet] supra dictas hereditates totum fimum dictum 

misse quod erit supra dictas hereditates tempore sui (dg: red) recessus 

et quod ipse Walterus nullum fimum d[ictum] misse deducet ultimo anno 

dictorum quatuor annorum a dictis hereditatibus item quod dictus Walterus 

poterit effodere supra dictas hereditates quolibet dictorum quatuor 

annorum duodecim virgatas cespitum dictorum pleckelinge item quod dictus 

Walterus poterit secare supra dictas hereditates tot ramos dictos rijs 

quot indigebit pro conservacione sepium dictarum hereditatum item quod 

dictus Walterus edificia dictarum hereditatum tenebit in bona 

disposicione de tecto et parietibus ad jus coloni observabit dictis 

quatuor annis durantibus item quod omnes bestie et bona pecoralia que 

erunt supra dictas hereditates dictis quatuor annis durantibus erunt (dg: 

d) integraliter dicti Walteri et secundum istas promissiones promiserunt 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes Ghisbertus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 02 vr 07-02-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 019r 01} 

+ et reliquam medietatem huiusmodi fructuum dicti quarti anni dicte 

sorores obtinebunt scilicet de seminibus in huiusmodi quarto anno 

seminandis supra dictas hereditates dicte quatuor sorores unam medietatem 

dare tenebuntur. 

 

BP 1178 f 019r 03 vr 07-02-1388. 

Voornoemde Walterus beloofde voornoemde vier zusters gedurende voornoemde 4 

jaar in zijn woonhuis, in Griensven, te voeden en te kleden. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia habita et habenda quod ipse dictas 

quatuor sorores tenebit et enutriet in domo habitationis dicti Walteri 

sita in Griensvenne iuxta decentiam status earundem sororum ac eisdem 

sororibus (dg: vestiet et calciet vestita) vestes camisias et caligas et 

calceos dabit et ministrabit (dg: s) iuxta decentiam status earundem #in 

dicta domo# scilicet (dg: quatuor) #ad# spacium quatuor annorum post 

festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 019r 04 vr 07-02-1388. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes verkocht aan Ghisbertus zvw 

Theodericus Proeft (1) 2 scharen van wijlen Gerardus Eelkini, in Empel, ter 

plaatse gnd Pulsbroek, (2) ½ morgen land in Empel, achter de plaats gnd 

Achter die Hage, tussen Hugho Swartoge enerzijds en voornoemde Ghiselbertus 

zvw Theodericus gnd Proef anderzijds, belast met 1 roede maasdijk, in 

Empel, ter plaatse gnd op die Dieze, tussen de dijk van Johannes van Hedel 

en de dijk van wijlen Henricus van Mulsen, en met omheiningen, gnd 

schouwtuin, die voornoemde wijlen Gerardus Eelkini in Empel, ter plaatse 

gnd aan de Heuvel, op 5 plaatsen, had liggen. 

 

Johannes van den Hout filius quondam Henrici Goes duos proventus dictos 

scharen quondam Gerardi Eelkini sitos in parochia de Empel in loco dicto 

Pulsbroec atque dimidium iuger terre situm in dicta parochia retro locum 

dictum After die Hage inter hereditatem Hughonis Swartoge ex uno et inter 

hereditatem Ghiselberti (dg: #filii quondam Theoderici# dicti Proefs soen 

ex) filii quondam Theoderici dicti Proef ex alio ut dicebat hereditarie 
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vendidit dicto Ghisberto filio quondam Theoderici Proeft promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta una virgata aggeris Mose sita 

in dicta parochia ad locum dictum op die Diese inter (dg: aggerem) 

aggerem Johannis de Hedel (dg: ex uno) et inter aggerem quondam Henrici 

de Mulsen (dg: ex alio) atque sepibus dictis scoutuijn quas dictus 

quondam Gerardus Eelkini sitas habuit in dicta parochia ad locum dictum 

aen den Hoevel in quinque locis ibidem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 05 vr 07-02-1388. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Theodericus Proeft beloofde voornoemde roede dijk 

en omheiningen te onderhouden, zodat voornoemde Johannes van den Hout en 

erfg vw Gerardus Eelkini daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super habita et habenda quod ipse dictam 

virgatam aggeris et dictas sepes perpetue in bona disposicione observabit 

sic dicto Johanni van den Hout et heredibus #et hereditatibus# quondam 

Gerardi Eelkini dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 06 vr 07-02-1388. 

Voornoemde Ghisbertus en Henricus Aben beloofden aan voornoemde Johannes 

van den Hout 55½ Hollandse gulden of de waarde te betalen, een helft met 

Sint-Jan (wo 24-06-1388) en de andere helft met Sint-Severinus aanstaande 

(vr 23-10-1388). 

 

Dictus Ghisbertus [et] Henricus Aben promiserunt Johanni van den Hout 

predicto LV et dimidium Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

Johannis et mediatim Severini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 019r 07 vr 07-02-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 08 vr 07-02-1388. 

Johannes Vrient van Helmont maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus zvw Willelmus gnd Barbier. 

 

Johannes Vrient de Helmont (dg: pro se et pro .) omnes vendiciones et 

alienacions factas per Henricum filium quondam Willelmi dicti Barbier cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 09 vr 07-02-1388. 

Johannes gnd Brient maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Lambertus zv Rodolphus gnd Jan Roelkens soen met zijn goederen. 

 

Johannes dictus Brient omnes vendiciones et alienacions per Lambertum 

filium (dg: q) Rodolphi dicti Jan Roelkens soen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019r 10 za 08-02-1388. 

Johannes gnd Snellart verkocht aan zijn broer Henricus Snellarts soen (1) 

het deel, dat behoort aan Johannes gnd van Uden zvw Lambertus gnd Rike, in 

een erfgoed met gebouwen, in Uden, ter plaatse gnd dat Ven, tussen de 

gemeint van Uden enerzijds en Arnoldus Sporbossche anderzijds, welk deel 

voornoemde Johannes Snellart verworven had van voornoemde Johannes van 

Uden, (2) het deel dat aan erfg vw Gloria dvw Leonius van Langvelt ev 

voornoemde Johannes van Uden behoort, in voornoemd erfgoed met gebouwen, 
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resp. aan hen zal behoren na overlijden van voornoemde Johannes van Uden. 

 

Johannes dictus Snellart totam partem et omne jus Johanni dicto de Uden 

filio quondam Lamberti dicti Rike quovis modo competentes in quadam 

hereditate sita in parochia de Uden ad locum dictum communiter dat Venne 

inter communitatem de Uden ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: 

Sporke) Sporbossche ex alio atque in edif[iciis] in dicta hereditate 

consistentibus (dg: quod jus) quam partem et quod jus dictus Johannes 

Snellart erga dictum Johannem de Uden acquisiverat prout in litteris (dg: 

hereditarie) atque [totam] partem et omne jus heredibus quondam Glorie 

filie (dg: dicti) quondam Leonii de Langvelt uxori olim dicti Johannis de 

Uden in premissis competentes [seu post] mortem dicti Johannis de Uden in 

premissis competituras ut dicebat (dg: supportavit) vendidit Henrico 

Snellarts soen suo fratri supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare (dg: [et obligationem] ex) promisit insuper omnia warandiam 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicte quondam Glorie deponere. Testes Ghisbertus et Sijmon datum sabbato 

post [Agate]. 

 

BP 1178 f 019r 11 za 08-02-1388. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel verkocht aan Wiskinus zv Theodericus 

Neven een b-erfcijns van 3 pond 4 schelling geld, die Henricus gnd Heerde 

beloofd had aan Heijlwigis dvw Jacobus gnd Eefsen soen, op de zondag na 

Sint-Andreas te betalen, gaande uit een tuin in Berlicum, tussen Johannes 

gnd Lodder enerzijds en voornoemde Henricus Heerde anderzijds, welke cijns 

voornoemde Rodolphus verworven had van Egidius gnd Spanuijt ev voornoemde 

Heijlwigis. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel hereditarium censum trium librarum et 

quatuor solidorum monete quem Henricus dictus Heerde promiserat se 

daturum et soluturum Heijlwigi filie quondam Jacobi dicti Eefsen soen 

hereditarie die dominica post festum Andree apostoli ex quodam orto sito 

in parochia de Berlikem [inter hereditatem] Johannis dicti Lodder ex uno 

et inter hereditatem Henrici Heerde predicti ex alio quem censum dictus 

Rodolphus erga Egidium dictum Spanuijt m[aritum] et tutorem legitimum 

dicte Heijlwigis sue uxoris acquisiverat prout in litteris vendidit 

Wiskino filio Theoderici Neven cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

1178 mf1 D 01 f. 19v. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1388. 

 in die Valentini: vrijdag 14-02-1388. 

 Quinta post invocavit: donderdag 20-02-1388. 

 

BP 1178 f 019v 01 za 08-02-1388. 

Destijds had Petrus gnd die Scriver gekocht van Gerardus van den Doorn een 

huis45 met ondergrond in Den Bosch, gelegen in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Johannes zvw Reijmboldus bakker enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd 

Nolleken Geroncs anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat achterwaarts tot 

aan erfgoed van voornoemde Arnoldus Nolleken, welk huis naast erfgoed van 

voornoemde Johannes 26 1/3 voet breed is en naast erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Nolleken, richting de Markt, 25¼ voet, en lang is richting erfgoed 

van voornoemde Arnoldus Nolleken, richting de Markt, met de osendrup, 21½ 

voet, en richting erfgoed van voornoemde Johannes 22½ voet. 

Thans verkocht voornoemde Petrus Scriver aan Martinus zv Martinus Luden 

soen van Broegel een helft46 van voornoemd huis met ondergrond, te weten de 

helft van het huis voor zover dit ligt tussen een wand naast voornoemd 

                         
45 Zie ← BP 1177 f 257r 04 do 23-11-1385, verkoop van dit huis aan Gerardus 

van den Doorn. 
46 Zie → BP 1178 f 333r 06 di 14-12-1389, verkoop van deze helft. 
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erfgoed van Johannes Reijmbouts en een stenen wand van voornoemd huis 

richting de Markt, te weten de helft richting de Markt, voornoemde stenen 

wand van het huis richting de Markt, en de osendrup van dit huis richting 

de Markt. Deze helft was belast met de helft van een b-erfcijns van 4 oude 

schilden, die voornoemde Petrus uit het huis beloofd had aan voornoemde 

Gerardus van den Doorn, van welke cijns voornoemde Petrus één helft zal 

betalen, en voornoemde koper de andere helft. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus dictus die Scriver domum cum suo 

fundo sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Johannis filii 

quondam Reijmboldi pistoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Nolleken Geroncs ex alio tendentem a dicto vico ecclesie retrorsum ad 

hereditatem dicti Arnoldi Nolleken et que domus cum suo fundo continet in 

latitudine contigue iuxta hereditatem dicti Johannis viginti sex pedatas 

et terciam partem unius pedate et iuxta hereditatem dicti Arnoldi 

Nolleken versus forum viginti quinque pedatas et quartam partem unius 

pedate (?dg: de) in longitudine versus hereditatem dicti Arnoldi Nolleken 

versus forum cum suo stillicidio viginti unam et dimidiam pedatas et 

versus hereditatem dicti Johannis viginti duas et dimidiam pedatas erga 

(dg: P) Gerardum de Spina emendo acquisuisset prout in litteris quas 

vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Petrus 

Scriver unam medietatem domus cum suo fundo in quantum huiusmodi domus 

cum fundo suo sita est inter parietem consistentem iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis Reijmbouts (dg: ex uno et) et inter (dg: mu) 

parietem lapideam dicte domus consistentem in domo predicta versus forum 

scilicet in quantum dicta domus cum fundo (dg: in) sic inter dictas duas 

parietes (dg: sitas est) sita est dividendo eam in duas partes equales 

unam earundem que sita est versus (dg: dictam) forum atque dictam 

parietem lapideam #cum eius fundo# dicte domus (dg: domo) sitam versus 

forum atque stillicidium dicte domus in latere eiusdem domus versus forum 

hereditarie vedidit Martino filio Martini Luden soen de Broegel 

supportavit cum litteris et jure occacione premissorum promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta medietate 

hereditarii census quatuor aude #scilde# quem dictus Petrus se daturum et 

soluturum promisit #dicto Gerardo de Spina# ex dicta domo (dg: et area) 

cum suo fundo de quo censu dictus Petrus unam medietatem et dictus emptor 

reliquam medietatem nunc deinceps solvere tenebuntur sic quod alteri 

eorum dampna exinde non eveniant (dg: hoc) et ?uter recognovit et mutuo 

promisit hoc addito quod aqua decurrens et descendens pro quoque tempore 

futuro de dicta domo in latere versus forum obtinebit suum transitum 

liberum et descensum per dictam medietatem dicto emptori venditam ut 

recognovit dictus emptor prout ibidem descendit pro presenti. Testes 

Willelmus et Berwout datum sabbato post Agate. 

 

BP 1178 f 019v 02 za 08-02-1388. 

Johannes Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 019v 03 za 08-02-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 14 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen, en hetzelfde 

bedrag met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIIII aude scilde #seu valorem# ad 

nativitatis Johannis proxime futurum et tantum a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 019v 04 za 08-02-1388. 

Een vidimus maken van twee brieven, een47 beginnend met “Jacobus gnd 

Dunnecop” en de andere met “Gerardus gnd van den Doorn” en voornoemde koper 

beloofde, zo nodig, de brieven aan de verkoper ter hand te stellen. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Jacobus dictus Dunnecop 

et altera Gerardus dictus de Spina et dictus emptor promisit tradere 

dicto venditori ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019v 05 za 08-02-1388. 

Zegherus van Boemel gaf uit aan Metta wv Lambertus zvw Lambertus bakker een 

kamer48 met ondergrond in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Johannes van den Dijk enerzijds en erfgoed van voornoemde Zegherus 

anderzijds, welke kamer met ondergrond en osendrup 11 voet breed is, 

achterwaarts strekkend tot aan erfgoed van Johannes van den Dijk, met 

osendruppen zowel voor als achter; de uitgifte geschiedde voor een 

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

andere helft met Kerstmis. 

 

Zegherus de Boemel quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem dicti Zegheri ex alio et que camera cum suo fundo et (dg: 

suo) #?slote ?vel# stillicidio continet XI pedatas in latitudine (dg: 

simul cum stillicidio dicte ... camere atque) et que camera cum suo fundo 

(dg: cont) tendit #retrorsum# ad hereditatem Johannis de Aggere cum suo 

stillicidiis tam retro quam ante versus hereditatem Johannis de Aggere 

dicebat dedit ad hereditarium censum Mette relicte quondam Lamberti filii 

quondam Lamberti pistoris (dg: pistoris) ab eadem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alia hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019v 06 za 08-02-1388. 

Voornoemde Zegherus verleende aan voornoemde Metta, zo lang zij leeft, 

toestemming te mogen gaan door het huis van voornoemde Zegherus, in Den 

Bosch, naar de straat gnd Huls, direct naast erfgoed van wijlen Johannes 

Lepper, alsmede in de tuin van voornoemde Zegherus, achter voornoemd 

woonhuis gelegen, en die tuin te mogen gebruiken, voor kruiden. Voornoemde 

Zegerus en Metta zullen voor gezamenlijke rekening in die tuin een turfhuis 

bouwen, dat Metta haar leven lang mag gebruiken. 

 

Dictus Zegherus dedit Mette predicte plenam licenciam eundi et redeundi 

(dg: per) in domo dicti Zegheri sita in Busco ad vicum dictum (dg: Hu) 

Huls contigue iuxta hereditatem quondam Johannis Lepper et in orto #dicti 

Zegheri# sito retro eandem domum atque utendi dicto (dg: domo) orto 

scilicet in tantis herbis ..oleribus eiusdem quoad vixerit pro persona 

ipsius Mette (dg: et quod ipsi Zegh) hoc addito quod dicti Zegerus et 

Metta (dg: fed) edificabunt in dicto orto unam domum dictam torfhuus sub 

eorum communibus expensis qua domo dicta torfshuus dicta Metta utetur 

quoad vixerit simili dicto (dg: P) Zeghero promittens ratam servare et 

cum Metta mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019v 07 vr 14-02-1388. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven en Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere 

beloofden aan Rutgherus zvw Rutgherus van Boemel 64 Hollandse gulden of de 

                         
47 Zie ← BP 1177 f 257r 04 do 23-11-1385. 
48 Zie → BP 1182 p 640v 05 za 19-11-1401 (c), kamer met ondergrond 

uitgezonderd van verkoop. 
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waarde met het octaaf van Kerstmis aanstaande (vr 01-01-1389) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven et Arnoldus filius 

Willelmi Mijnnemere promiserunt Rutghero filio quondam Rutgheri de Boemel 

sexaginta qu[a]tuor Hollant gulden seu valorem ad in octavis ascensionis 

Domini proxime futuris persolvendos. Testes Ghisbertus et Hubertus datum 

in die Valentini. 

 

BP 1178 f 019v 08 vr 14-02-1388. 

Henricus van der Hoeven en zijn zoon Petrus verkochten aan Willelmus zvw 

Willelmus Loijer 1 lopen roggeland, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus en Petrus. 

 

Henricus van der Hoeven et Petrus eius filius unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter 

hereditatem dictorum Henrici et [Petri] eius filii ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam 

Willelmi Loijer promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Berwout et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 019v 09 vr 14-02-1388. 

Johannes gnd Coelnere die Plattijnmaker verkocht aan Arnoldus Croij 

schedemaker een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis49 

en erf van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Marcelius van Os enerzijds en erfgoed van wijlen mr Boudewinus 

van Lederdamme anderzijds, reeds belast met 9 pond erfcijns50 gemeen 

paijment en een lijfrente van 6 pond geld. 

 

Johannes dictus Coelnere die Plattijnmaker hereditarie vendidit Arnoldo 

Croij vaginatori hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex [domo et] 

area dicti venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem quondam Marcelii de Os ex uno et inter hereditatem quondam 

magistri Boudewini de Lederdamme ex alio promittens (dg: warandiam et) 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: he) novem libris hereditarii census communis pagamenti et vitali 

pensione sex librarum monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 019v 10 do 20-02-1388. 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Roetart gaf uit aan Johannes van Breda zvw 

Johannes van den Dijc een huis, erf en tuin, in Breugel, naast de plaats 

gnd aan die Loet, tussen wijlen Johannes gnd Houtman enerzijds en wijlen 

Conegondis gnd Coen van Broegel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

X. 

Heijlwigis filia quondam Johannis dicti Ro[e]tart cum tutore domum aream 

et ortum sitos in parochia de (dg: Broeghe) Broeghel iuxta locum dictum 

aen die Loet inter hereditatem (dg: Johannis dicti H) quondam Johannis 

dicti Houtman ex uno et inter hereditatem quondam Conegondis dicte Coen 

de Broegel ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam! Johanni de Breda 

filio quondam Johannis van den Dijc ab eodem hereditarie possidendos pro 

                         
49 Zie → BP 1178 f 083r 03 di 12-01-1389, verkoop van een erfcijns van 4 

pond uit dit huis. 
50 Zie ← BP 1177 f 314v 13 vr 27-07-1386, verkoop van een erfcijns van 6 

pond uit dit huis dat al belast was met de hertogencijns en een erfcijns 

van 3 pond. 
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(dg: cen) oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Zon 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in dicta domo tradenda 

ex premissis promittens cum tutore ....... ....... ....... obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Hubertus datum quinta post 

invocavit. 

 

1178 mf1 D 02 f. 20. 

 in crastino Valentini: zaterdag 15-02-1388. 

 

BP 1178 f 020r 01 za 15-02-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem ev Bela en Henricus van den Arennest ev 

Aleijdis, dvw Petrus van Oijen bakker, maakten een erfdeling van goederen 

die aan hen behoren. 

Voornoemde Henricus kreeg (1) een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Nijcholaus gnd Morre enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) 2 stukken land in Berlicum, ter plaatse gnd op Rut, (2a) 4 lopen rogge 

groot, tussen Katherina Cristiani enerzijds en Henricus gnd Droechs Sceerre 

anderzijds, met een heg en bomen, (2b) 3 lopen rogge groot, tussen 

voornoemde Henricus Droech Sceerre enerzijds en Arnoldus van Berlikem 

anderzijds, (3) een stuk land, 5 lopen rogge groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd op Westerakker, naast erfgoed van de abdij van Berne, (4) een 

stuk land, 1 lopen rogge groot, in Berlicum, ter plaatse gnd op ten Berg, 

voor goederen van Godescalcus Moelners, tussen voornoemde Godescalcus 

Moelnere enerzijds en Nijcholaus Morre anderzijds, (5) een stuk land, 3 

spint rogge groot, in Berlicum, naast de Groene Weg enerzijds en Hermannus 

Drinchellinc anderzijds, (6) een stuk land, 2 lopen rogge groot, met de 

beemden aan weerszijden, in Berlicum, ter plaatse gnd op ten Stokakker, 

tussen Hadewigis van Meijelsvoert enerzijds en Johannes gnd Kant 

anderzijds, (7) een stuk land, 1 lopen rogge groot, met een eraan gelegen 

beemdje, in Berlicum, naast de plaats gnd die Honsmeer, naast erfgoed van 

voornoemde Henricus van den Arennest, (8) een beemd in Berlicum, ter 

plaatse gnd in het Westerbroek, tussen Theodericus Buc enerzijds en 

Hermannus Drinchellinc anderzijds, (9) een stuk land gnd die Wegakker, 1 

lopen rogge groot, in (dg: Berlicum, tussen hr Albertus Buc enerzijds en 

Nijcholaus Morre anderzijds), (10) een stuk land, 2 lopen rogge groot, 

achter de tuin gnd Boudewijns Hof, tussen hr Albertus Buc enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Berlicum anderzijds, (11) een stuk land, 1 spint 

rogge groot, in Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds 

en Jacobus van den Noddenvelt anderzijds, (12) een stuk land, 2 lopen rogge 

groot, in Berlicum, ter plaatse gnd in den Nieuwe Brant, eertijds van Yda 

van den Brande, (13) een stuk land, 1 lopen rogge groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd op den Doorne Akker, (14) twee stukken land uit de nieuwe 

gemeint, in Berlicum, ter plaatse gnd die Brant, (14a) 12 lopen groot, 

tussen kv Elizabeth Robben? enerzijds en Arnoldus van Berlikem anderzijds, 

(14b) 11 lopen rogge groot, tussen een gemene steeg enerzijds en de sloot 

van de hoeve van Yda van den Brande, recht erachter lopend, anderzijds, 

(15) de helft van een erfgoed gnd Heitveld, in Berlicum, te weten de helft 

naast Katherina gnd Corstiaens, (16) 10 morgen land in Berlicum, ter 

plaatse gnd in den Groeskamp, tussen Jacobus Keelbreker enerzijds en 

Godefridus Gorter anderzijds, (16) 4 bunder beemd, ter plaatse gnd 

Lengsbroek, tussen kv Everardus van den Loet enerzijds en Johannes Berniers 

soen anderzijds, met de onraad en recht, (17) een b-erfcijns van 20 

schelling, oude ?pecunia, gaande uit een erfgoed van hr Arnoldus van Uden 

priester, in Den Bosch, in de Orthenstraat, (18) een b-erfcijns van 4 pond, 

die voornoemde wijlen Petrus van Oijen beurde uit erfgoederen in Oijen, 

(19) beesten en varend, op voornoemde erfgoederen. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Bele sue uxoris et Henricus van den Arennest maritus et 

tutor legitimus Aleijdis s[ue] u[xoris] filiarum quondam Petri de Oijen 
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pistoris palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus mediante qua divisione mediante qua 

divisione domus et ortus siti in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Nijcholai dicti Morre ex uno et inter 

communitatem ex a[lio item] due pecie terre sita in dicta parocia ad 

locum dictum op Rut quarum una quatuor lopina siliginis in semine capiens 

inter hereditatem Katherine Cristiani ex uno et inter hereditatem Henrici 

(dg: rasoris pannorum ex) dicti Droechs Sceerre ex alio (dg: et altera) 

cum dumo dicto hegge et cum arboribus supra eandem peciam terre 

consistentibus et altera III lopinos siliginis in semine capiens inter 

herediatem dicti Henrici Droech Sceerre ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Berlikem ex alio sunt situate item pecia terre #quinque 

lopinos siliginis in semine capiens# sita in (dg: p) dicta parochia de 

Berlikem in loco dicto op Westeracker iuxta hereditatem conventus de 

Berna item pecia terre #unum lopinum siliginis in semine capiens# sita in 

parochia de Berlikem in loco dicto op ten Berch ante bona Godescalci 

Moelners inter hereditatem eiusdem Godescalci Moelnere ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Morre ex alio item pecia terre tria spijnt 

siliginis in semine capiens sita in dicta parochia iuxta viam dictam den 

Gruenen Wech ex uno et inter hereditatem Hermanni Drinchellinc ex alio 

item pecia terre (dg: #duo lopinos siliginis in semine capiens# sita in 

dicta parochia ad locum dictum op den Stocacker) #duo lopina siliginis in 

semine capiens# cum pratis (dg: ex) #ab# utroque (dg: latere) #fine# 

coadiacentibus sita in dicta parochia in loco dicto op ten Stocacker 

inter hereditatem Hadewigis de Meijelsvoert ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Kant ex alio item pecia terre (dg: IIJ) unum lopinum 

siliginis in semine capiens (dg: sita in dicta parochia ad locum dictum 

aen die Honsmeer) cum pratulo sibi adiacente sita in dicta parochia iuxta 

locum dictum die (dg: Ho) Honsmeer iuxta hereditatem dicti Henrici van 

den Arennest item pratum situm in dicta parochia in loco dicto int 

Westerbroec inter hereditatem Theoderici (dg: Koc) Buc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Nijcholai Morre ex alio) Hermanni Drinchellinc ex alio 

item (dg: ager) pecia terre dicta die Wechacker unum lopinum siliginis in 

semine capiens sita in (dg: dicta parochia inter hereditatem domini 

Alberti Buc ex uno et inter hereditatem Nijcholai Morre ex alio) item 

pecia terre (dg: sit) duo lopina siliginis in semine capiens sita retro 

ortum (dg: Baudewini) dictum Baudewijns Hof inter hereditatem domini 

Alberti Buc (dg: ex uno et inter) hereditatem ecclesie de Berlikem (dg: 

ex alio) item pecia terre (dg: s) unum spijnt siliginis in semine capiens 

sita in dicta parochia inter hereditatem conventus de Berne ex uno et 

inter hereditatem Jacobi (dg: de) van den Noddenvelt ex alio item pecia 

terre (dg: sita) duo lopina siliginis in semine capiens sita in dicta 

parochia in loco dicto in den (dg: Nij) Nuwenbrant et que pecia fuerat 

Yde van den Brande item pecia terre unum lopinum siliginis in semine 

capiens sita in dicta parochia ad locum dictum op den Doerne Acker item 

due pecia terre (dg: sita in dicta parochia) de novo communitate ibidem 

sita in dicta parochia in loco dicto die Brant quarum una duodecim 

lopinos siliginis in semine capiens inter hereditatem liberorum Elizabeth 

Robben? ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Berlikem ex alio et altera 

XI lopinos siliginis in semine capiens (dg: s) inter (dg: h) communem 

stegam ex uno et inter (dg: he) fossatum mansi Yde van den Brande recto 

(dg: ult) exterius ibidem tendens ex alio item medietas hereditatis dicte 

Heijtvelt site in dicta parochia #scilicet [illa medietas] que sita est# 

iuxta hereditatem (dg: Cristine) Katherine dicte Corstiaens item (dg: de) 

decem iugera terre sita in dicta parochia in loco dicto in den Groescamp 

inter hereditatem Jacobi Keelbreker ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Gorter ex alio item quatuor bonaria prati sita in loco dicto (dg: Lengsb) 

Lengsbroec inter hereditatem liberorum Everardi van den Loet ex uno et 

inter hereditatem Johannis Berniers soen ex alio cum suis (dg: censibus) 

oneribus dictis onraet exinde solvendis et cum jure ad premissa de (dg: 

jure) jure spectante item hereditarius census XX solidorum antique 
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!solvendus hereditarie ex hereditate domini Arnoldi de Uden presbitri 

sita in Busco in vico Orthensi item hereditarius census quatuor librarum 

quem dictus quondam Petrus de Oijen solvendum ex hereditatibus sitis in 

Oijen item bestie et bona pecoralia supra dictas hereditates consistentes 

in ea quantitate qua ibidem site sunt dicto Henrico (dg: ce) cesserunt in 

partem promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

Berwout et Hubertus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1178 f 020r 02 za 15-02-1388. 

Voornoemde Godefridus zvw Andreas van Berlikem kreeg (1) een huis, tuin en 

12 lopen aangelegen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd aan die Heide, 

aan weerszijden van de stroom gnd die Beke, tussen Jacobus Keelbreker 

enerzijds en Jacobus van den Noddenvelt anderzijds, (2) een stuk land, 3 

lopen rogge groot, gnd dat Dieffen, in Berlicum, achter Katherina 

Corstiaens, (3) een stuk land, 2 lopen groot, aldaar, naast Elizabeth 

Sweerts, (4) 2 lopen land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Loo, (dg: naast 

Johannes Walens soen enerzijds en) erfgoed van het klooster van Sint-Clara 

in Den Bosch (dg: anderzijds), (5) een stuk land, 1 lopen rogge groot, 

aldaar, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara enerzijds en 

Johannes Rutten soen anderzijds, (6) een stuk land, 1 lopen rogge groot, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Konings Straat, tussen erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds, (7) 

een stuk land, 1 lopen rogge groot, aldaar, voor het hek, tussen Jacobus 

van den Noddenvelt enerzijds en erfgoed gnd der Smedinnen Erf anderzijds, 

(8) een stuk land, 3 lopen rogge groot, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, naast het hek enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara 

anderzijds, (9) een stuk land uit de nieuwe gemeint, 18 lopen rogge groot, 

in Berlicum, tussen Yda van den Brande enerzijds en erfgoed gnd dat 

Heitveld anderzijds, (10) de helft van laatstgenoemd erfgoed gnd dat 

Heitveld, te weten de helft direct naast laatstgenoemd stuk land, (11) 5 

bunder beemd, ter plaatse gnd in Lengsbroek, tussen erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en Katherina van Cleve, 

Johannes die Laet en Leijta Mathijs anderzijds, (12) een stuk land, ter 

plaatse gnd in Dalenbrant, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed gnd 

dat Heitveld anderzijds, (13) een vracht hooi, ter plaatse gnd in He..ter 

Beemd, welke vracht jaarlijks wordt gedeeld tegen erfgoed van het klooster 

van Sint-Clara aldaar, {f.20v} (14) 1 vracht hooi, ter plaatse gnd op die 

Honsmeer, welke jaarlijks deelt tegen erfgoed van het klooster van Sint-

Clara, (15) een stukje beemd gnd die Stokbeemd, dat jaarlijks deelt tegen 

erfgoed van kv Mathias gnd Fijen soen aldaar, (16) een stuk beemd, ter 

plaatse gnd in den Balsbeemd, naast de Aa, dat in het vierde jaar gedeeld 

wordt tegen erfgoed van Jacobus van den Noddenvelt aldaar, (17) een stuk 

land gnd die Brugge Akker, 1 lopen rogge groot, (18) 2 kapoenen en 1 hoen, 

die Johannes Weijgerganc aan hen levert, gaande uit een stuk land, ter 

plaatse gnd in die Brant, (19) een b-erfcijns van 3 pond 12 schelling 

gemeen paijment en ½ oude groot, die Willelmus Weijer betaalt, gaande uit 

een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, (20) een 

b-erfcijns van 45 schelling gemeen ?paijment en ½ oude groot, die Johannes 

van Weert timmerman betaalt, gaande uit een erfgoed, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, (21) een beemd aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

Johannes van Weert enerzijds en het water gnd die ?Aa anderzijds, met 

lasten en recht, en met de beesten en klein vee op voornoemde erfgoederen. 

 

Et mediante qua divisione domus et ortus #et XII lopinatas terre 

siliginee sibi adiacentes# siti in parochia de Berlikem ad locum dictum 

aen die Heijde #ex utroque latere aque dicte die Beke ibidem currentis# 

inter hereditatem Jacobi Keelbreker ex uno et inter hereditatem Jacobi 

van den Noddenvelt ex alio item pecia terre tres lopinos siliginis in 

semine capiens (dg: sita in dicta) dicta dat Dieffen sita in dicta 

parochia sita retro hereditatem Katherine Corstiaens item (dg: pecia 

terre) #pecia terre# II lopinos #terre in semine# (dg: siliginis in 
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semine capiens) sita ibidem iuxta hereditatem Elizabeth (dg: ?dicte) 

Sweerts (dg: ex uno et inter he communitatem ex alio) item (dg: pecia 

terre) duo lopini #terre# (dg: siliginis in semine capiens) sita in dicta 

parochia in loco dicto die Loe (dg: inter hereditatem Johannis Walens 

soen ex uno et inter) hereditatem conventus sancte Clare in Busco (dg: ex 

alio) item pecia terre unum lopinum siliginis in semine capiens sita 

ibidem inter hereditatem conventus sancte Clare ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rutten soen ex alio item pecia terre #unum lopinum 

siliginis in semine capiens# sita in dicta parochia ad locum dictum op 

die Conincs Straet inter hereditatem conventus sancte Clare ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio item pecia terre unum 

lopinum siliginis in semine capiens sita ibidem ante repagulum dictum 

Hec[ke] inter hereditatem Jacobi van den Noddenvelt ex uno et inter 

hereditatem dictam der Smedinnen Erve ex alio item pecia terre III 

lopinos siliginis in semine capiens sita in dicta parochia in loco dicto 

Beilver iuxta repagulum dictum hecke ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte (dg: Clare) Clare ex alio item pecia terre de (dg: nova) 

nova communitate XVIII lopinos siliginis in semine capiens capiens (dg: 

item) sita in dicta parochia inter hereditatem Yde van den Brande ex uno 

et inter hereditatem dictam dat Heijtvelt ex alio item medietas (dg: eu) 

jamdicte hereditatis dat Heijtvelt vocate scilicet illa medietas que sita 

est contigue iuxta iamdictam peciam terre item quinque bonaria prati sita 

in loco dicto in Lengsbroec inter hereditatem conventus sancte Clare in 

Busco (dg: ex uno) et inter hereditatem Katherine de Cleve (dg: ex alio) 

et hereditatem Johannis die Laet et hereditatem Leijte Mathijs item pecia 

terre sita in loco dicto in Dalenbrant inter co[mmunem] plateam ex uno et 

inter hereditatem dictam dat Heijtvelt ex alio (dg: in ea quantitate qua 

qua ibidem sunt site) item una plaustrata feni sita in loco dicto in 

He..ter (dg: Broec) Beemt et que plaustrata feni annuatim dividitur 

contra hereditatem conventus sancte Clare ibidem sitam item una 

plaustrata feni sita (dg: in dicto) ad locum 

 

1178 mf1 D 03 f. 20v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 020v 01 za 15-02-1388. 

dictum (dg: die) op die Honsmeer et que plaustrata feni annuatim 

dividitur contra hereditatem conventus sancte Clare item particula prati 

dicta die Stocbeemt [que] annuatim dividitur contra hereditatem liberorum 

Mathie dicti Fijen soen sitam ibidem item pecia prati (dg: dci) sita in 

loco dicto in den Balsbeemt (dg: et que annatim dividitur contra per 

quatuor annos et cont quatuor annos super) iuxta aquam dictam die Aa et 

que in quarto anno dividitur contra hereditatem Jacobi van den Noddenvelt 

sitam ibidem item pecia terre dicta die Brugge Acker (dg: unu) unum 

lopinum siliginis in semine capiens #+ {in margine sinistra:} in ea 

quantitate (dg: quan) qua ibidem site sunt# item duo (dg: capones) 

capones (dg: ende e unus pullus et) et unus pullus (dg: ..) quos Johannes 

Weijgerganc eis solvere tenetur ex pecia terre sita in loco dicto die 

Brant item hereditarius census trium librarum XII solidorum communis 

pagamenti et (dg: unius) dimidii grossi antiqui quem Willelmus Weijer 

solvere tenetur ex hereditate sita in Busco ad finem vici Hijntamensis 

item (dg: hereditatem) hereditarius census XLV solidorum communis !et 

dimidii grossi antiqui quem Johannes de Weert carpentarius solvere 

tenetur ex hereditate sita ad finem vici Hijntamensis item pratum situm 

(dg: in) ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Weert 

(dg: ex) ex uno et inter aquam dictam die ?Aa ex alio (dg: item) cum 

oneribus ex (dg: -in) premissis de jure solvendis et cum jure ad premissa 

spectante et cum bestiis #et bonis (dg: bo) pecoralibus# supra dictas 

hereditates consistentibus ut dicebant dicto Godefrido cesserunt 

promitens ut supra et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 020v 02 za 15-02-1388. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Henricus 18 Hollandse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Henrico XVIII Hollant gulden seu (dg: 

pas) valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 020v 03 za 15-02-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem ev Bela dvw Margareta van Best deed tbv 

Henricus van den Arennest afstand van (1) een huis en erf in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Yudocus Bruijstens 

enerzijds en erfgoed van Bartholomeus gnd Meus Wegen anderzijds, (2) het 

recht, dat aan hem en aan Petrus bv voornoemde Godefridus behoort, in 

voornoemd huis en erf. Voornoemde Petrus zal hierin geen rechten doen 

gelden. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem maritus [legitimus] Bele sue 

uxoris filie quondam Margarete de Best super domo et area sita in Busco 

ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem Yudoci B[ruij]stens ex uno 

et inter hereditatem Bartholomei dicti Meus Wegen ex alio et super jure 

sibi et Petro fratri dicti Godefridi in dicta domo et area competente 

quovis modo ad opus Henrici van den Arennest renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte et impeticionem ex parte et (dg: sui) 

dicti Petri sui fratris deponere [et] ?quod quod ipse dictum Petrum suum 

fratrem perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis 

habere (dg: testes datum supra) et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 020v 04 za 15-02-1388. 

Henricus van den Arennest ev Aleijdis dvw Margareta van Best droeg over aan 

Godefridus zv Andreas van Berlikem (1) de helft in een b-erfcijns van 3 

pond geld, die Laurencius Jacobs soen beloofd had aan voornoemde Henricus 

en aan Godefridus bvw Andreas van Berlikem, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Lambertus 

Canart enerzijds en erfgoed van Willelmus Weijer anderzijds, (2) de helft 

in een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Arnoldus zvw Jacobus 

van der Heijden aan voornoemde Henricus en Godefridus betaalt, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een 

hofstad, voor 30 voet en achter 20 voet breed, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo Claes soen enerzijds en 

erfgoed van Margareta van Best anderzijds, (3) de helft in een b-erfcijns51 

van 3 pond geld, die Lambertus zvw Lambertus Canart aan voornoemde Henricus 

en Godefridus betaalt, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een hofstad, voor 30 voet en achter 20 voet breed, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus zvw Jacobus van der Heijden enerzijds en erfgoed van Margareta van 

Best anderzijds, (4) een b-erfcijns van 47 schelling geld, in een 

b-erfcijns52 van 5 pond geld, die Johannes Hazart molenaar beloofd had aan 

Johannes van Heze zv Everardus van Heze en zijn vrouw Margareta wv Petrus 

van Oijen bakker, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis53 en tuin in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Arnoldus van Beke enerzijds en erfgoed van Lambertus timmerman anderzijds, 

(5) de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, die Johannes van Best szv Henricus van den Lare gekocht had van 

                         
51 Zie ← BP 1177 f 145r 14 do 04-08-1384, uitgifte van de hofstad voor een 

erfcijns van 3 pond. 
52 Zie ← BP 1175 f 212v 11 ma 07-01-1370, uitgifte van het huis. 
53 Zie ← BP 1176 f 237r 15 vr 24-01-1382, verkoop van dit huis. 
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Elizabeth wv Albertus van der Heijden en haar kinderen Elizabeth, Arnoldus, 

Johannes, Jacobus, Albertus en Henricus, (6) de helft in een b-erfcijns van 

50 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, die Petrus van Oijen bakker verworven had van Rodolphus Webel de 

oudere. 

 

Henricus (dg: d) van den Arennest maritus et tutor Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Margarete Best (dg: s) medietatem ad se spectantem in 

(dg: hereditate) [hereditario] censu trium librarum monete quem 

Laurencius Jacobs soen promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

et Godefrido fratri quondam Andree de Berlikem hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex [quodam] domistadio sito in Busco ad 

finem vici Hijntamensis inter hereditatem Lamberti Canart ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Weijer ex alio prout in litteris (dg: 

supportavit) item medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

trium librarum et decem solidorum monete (dg: solvendo hereditarie) 

quem Arnoldus filius quondam Jacobi van der Heijden dictis Henrico et 

Godefrido solvere hereditarie terminis solucionis predictis ex quodam 

domistadio XXX pedatas ante et XX pedatas retro in latitudine 

continente sito in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem 

Ghibonis Claes soen ex uno et inter hereditatem hereditatem Margarete 

de Best ex alio prout in litteris item medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu trium librarum monete quem (dg: La) Lambertus filius 

quondam Lamberti Canart dictis Henrico et Godefrido solvere tenetur 

hereditarie terminis solucionis predictis ex quodam domistadio XXX 

pedatas ante et XX (dg: v) pedatas retro in latitudine continente sito 

in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Jacobi van der Heijden ex uno et inter hereditatem Margarete 

de Best ex alio prout in litteris item hereditarium censum XLVII 

solidorum monete ad se spectantem in hereditario censu quinque 

librarum monete quem Johannes Hazart multor promisit se daturum et 

soluturum Johanni de Heze filio Everardi de Heze et Margarete sue 

uxori relicte quondam Petri de Oijen pistoris hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo et orto sitis in Busco in vico tendente a 

(dg: vi) vico Hijntamensi versus Wijnmolenberch inter hereditatem 

Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Lamberti carpentarii ex 

alio prout in litteris item medietatem ad se spectantem in hereditario 

censu quadraginta solidorum monete solvendo hereditarie Martini quem 

censum Johannes de Best gener Henrici van den Lare erga Elizabeth 

relictam Alberti van der Heijden et Elizabeth eius filiam Arnoldum 

Johannem Jacobum Albertum et Henricum filios primodicte Elizabeth 

emendo acquisiverat prout in litteris item medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu (dg: ?trium librarum et decem solidorum #XL ... 

solidorum) quinquaginta solidorum monete# monete solvendo hereditarie 

terminis solucionis predictis quem Petrus de Oijen pistor erga 

Rodolphum Webel senior acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido filio Andree de Berlikem cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 020v 05 za 15-02-1388. 

Henricus zv Theodericus dekker van Berze verklaarde alle goederen ontvangen 

te hebben, die voornoemde Theodericus beloofd had aan voornoemde Henricus 

of diens vrouw Katherina, toen voornoemde Henricus en Katherina in het 

huwelijk werden verbonden. 

 

Henricus filius Theoderici tectoris de Berze palam recognovit se fore 

satisfactum ab omnibus bonis et rebus et promissionibus quas et que 

dictus Theodericus promisit dicto Henrico seu Katherine sue uxori seu 

eorum alteri aut cuique persone ad opus eorum seu alterius eorum tempore 

quo per dicti Henricus et Katherina per matrimonium copulabantur (dg: al 
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m) alias (dg: qs) quovis modousque in diem presentem clamans inde quitum. 

 

1178 mf1 D 04 f. 21. 

 in crastino Valentini: zaterdag 15-02-1388. 

 anno LXXX octavo in crastino Valentini: zaterdag 15-02-1388. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 18-02-1388. 

 anno LXXX octavo mensis februarii die XVIII: dinsdag 18-02-1388. 

 Secunda post invocavit: maandag 17-02-1388. 

 

BP 1178 f 021r 01 za 15-02-1388. 

Henricus zvw Paulus Jans soen van Geffen verkocht aan zijn broer Johannes 

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

een huis en erf van verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kolpersraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van den Placke 

enerzijds en erfgoed van Johannes van der Heijden anderzijds, reeds belast 

met een cijns van 40 schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Pauli Jans soen de Geffen hereditarie vendidit 

Johanni suo fratri hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Dmini ex [domo] et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico tendente #a# dicto Colpersraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter hereditatem Arnoldi van den Placke ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Heijden ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: .) censu XL solidorum 

monete exinde prius solvendo. Testes Berwout et Hubertus datum in 

crastino Valentini. 

 

BP 1178 f 021r 02 za 15-02-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar vanaf heden, met 20 Hollandse 

schilden of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van den Kloot, hr 

Henricus van Best, Godefridus Andries en Henricus van den Arennest. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto (dg: tribus annis d) tribus annis durantibus cum 

XX Hollant scilden seu valorem et cum censu anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo domino 

Henrico de Best Godefrido Andries et Henrico van den Arennest testibus 

datum anno LXXX octavo (dg: mensis) in crastino Valentini hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 021r 03 di 18-02-1388. 

Elijas van Zelijm droeg over aan Goddinus van Lijt en Aleijdis van Risingen 

een huis en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed van 

Lijsmodis enerzijds en erfgoed van Cristianus van Zonne anderzijds, aan hem 

verkocht54 door Johannes zvw Johannes gnd Pijekenvet voller, belast met een 

b-erfcijns van 6 pond geld aan voornoemde Goddinus en Aleijdis, en een 

b-erfcijns van 3 pond 6 penning geld. 

 

Elijas de Zelijm domum et aream sitam in Busco supra antiquum Dijesam 

inter hereditatem Lijsmodis ex uno et inter hereditatem Cristiani de 

Zonne venditam sibi a Johanne filio quondam Johannis dicti Pijekenvet 

fullonis prout in litteris hereditarie supportavit Goddino de Lijt et 

Aleijdi de Risingen cum litteris et (dg: jure et) aliis et jure promitens 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui d) deponere exceptis (dg: 

vitali pensione) #hereditario censu# sex librarum monete (dg: ad vitam) 

dictis (verbeterd uit: dictorum) Goddini et Aleijdis exinde solvendo et 

hereditario censu trium librarum #et sex denariorum# monete eciam exinde 

                         
54 Zie ← BP 1176 f 237r 06 di 21-01-1382, verkoop van dit huis. 
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solvendo. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post invocavit. 

 

BP 1178 f 021r 04 di 18-02-1388. 

En hij kan terugkopen en ....... hr Henricus Buc, uiterlijk met Vastenavond 

aanstaande (di 02-03-1389), met 44½ Hollandse gulden of de waarde. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Henricus Berwout, Arnoldus 

Heijme, Petrus van Langvelt, Rut van Boemel Zasman en Theodericus van Rode. 

 

A. 

Et poterit redimere #et ....... de domino Henrico Buc# a data presentium 

usque ad (dg: purificationis proxime futurum) carnisprivium proxime 

futurum inclusive (dg: -um) cum (dg: LV Hollant gulden) LIIII #et 

dimidio# Hollant gulden seu valorem (dg: minus tamen septem Hollant 

placken) eis semel dandis. Acta in camera presentibus (dg: B) Henrico 

Berwout Arnoldo Heijme Petro de Langvelt Rut de Boemel Zasman Theoderico 

de Rode (dg: ad) acta in camera (dg: ..) anno LXXX octavo mensis 

februarii die XVIII hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 021r 05 di 18-02-1388. 

Elijas van Zelijm verkocht aan Goddinus van Lijt en Aleijdis van Risinge 

een n-erfcijns van 6 pond, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de straat 

gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen Lijsmodis enerzijds en erfgoed 

van Cristianus van Zonne anderzijds, reeds belast met een erfcijns van 3 

pond 6 penning. 

Na overlijden van Goddinus en Aleijdis, beiden, gaat de cijns weer terug 

naar voornoemde Elijas. 

 

Elijas de Zelijm hereditarie vendidit Goddino de Lijt et Aleijdi de 

Risinge hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

(dg: pro) mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco ad vicum dictum Aude Dijesam inter hereditatem quondam Lijsmodis ex 

uno et inter hereditatem Cristiani de (dg: Zo) Zonne ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum #et VI denariorum# dicte monete exinde prius solvendo et #super 

habita et habenda# sufficientem facere tali condicione (dg: condi) quod 

alter dictorum Goddini et Aleijdis (dg: dictum cen) diutius vivens dictum 

censum ad eius vitam integraliter possidebit post decessum ipsorum 

amborum dictus census sex librarum pleno jure ad dictum (dg: emptorem) 

#venditorem# revertetur et hereditario jure devolvetur et ad neminem 

alium ut dicti emptores recognoverunt et tam pro se (dg: pro) quam pro 

suis heredibus super habita et habenda (dg: pro) dicto emptori 

repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 021r 06 di 18-02-1388. 

Vervolgens verklaarden voornoemde Goddinus en Aleijdis dat voornoemde cijns 

van 6 pond, na hun beider overlijden, naar de verkoper teruggaat. 

 

Notum sit universis quod cum ita acta sit constituti igitur dicti 

Goddinus et Aleijdis cum tutore recognoverunt quod dictus census sex 

librarum post decessum ipsorum amborum ad dictum venditorem et ad neminem 

alium (dg: re et non ad) devolvetur promittentes dicti Goddinus et 

Aleijdis cum tutore super habita et habenda pro se et suis heredibus quod 

dictus census post eorum amborum decessum ad (dg: ve) dictum Elijam 

revertetur hereditario jure et obligationem et impeticionem post decessum 

dictum emptorum in dicto censu (dg: exn) eventuras aut fiendas ab 

heredibus et successoribus ac aliis personis quibuscumque ex parte 

dictorum emptorum deponere (dg: d). Testes (dg: datum et actum ?ut 

supra). Testes datum supra. 
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BP 1178 f 021r 07 di 18-02-1388. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem datum et actum ut prius. 

 

BP 1178 f 021r 08 di 18-02-1388. 

Hr Henricus Buc priester droeg over aan Goddinus van Lijt 113½ schild, 12 

Hollandse plakmeeuwen voor 1 gouden schild gerekend, aan hem beloofd door 

Elijas van Zelem, met brieven en adjusticatie. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter centum atque tredecim et dimidium (dg: ..) 

denarios denarios communiter scilde vocatos scilicet XII (dg: H) denarios 

communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie pro quolibet denario aureo 

scilt vocato computato promissos sibi ab Elija de Zelem (dg: s) prout in 

litteris supportavit Goddino de Lijt cum litteris et jure et 

adiusticatione. Testes Sijmon et Berwout datum (dg: .) tercia post 

invocavit. 

 

BP 1178 f 021r 09 ma 17-02-1388. 

Willelmus zvw Willelmus van Best die Sloetmeker droeg over aan Henricus zvw 

Jordanus van der Vloet een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd die Proefstakker, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus Maechelini enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, welke pacht aan hem was overgedragen door Henricus 

zv Henricus gnd van Jans van Oerscot. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Best die Sloetmeker hereditariam 

paccionem dimidii modii sliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quodam agro terre dicto communiter die Proefstacker 

sito in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Henrici 

Maechelini ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: venditam) 

supportatam sibi ab Henrico filio Henrici (dg: van) dicti van Jans de 

Oerscot prout in litteris supportavit Henrico (dg: Jor) filio quondam 

Jordani van der Vloet cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijmon et Berwout 

datum secunda post invocavit. 

 

BP 1178 f 021r 10 di 18-02-1388. 

Henricus zvw Johannes Kersmaker verklaarde ontvangen te hebben van Johannes 

van Gheldorp schoenmaker 5 mud rogge, maat van Geldrop, die voornoemde 

Johannes van Gheldorp afgelopen Lichtmis verschuldigd was aan erfg vw 

Johannes zvw voornoemde Johannes Kersmaker wegens een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van Geldrop, die voornoemde Johannes van Gheldorp moest leveren 

aan voornoemde Johannes zvw Johannes Kersmaker, gaande uit erfgoederen in 

Geldrop; en dat voornoemde Henricus ook ontvangen heeft van voornoemde 

Johannes van Gheldorp 21 Hollandse plakken in afkorting van de rogge die 

hij eveneens aan voornoemde erfg verschuldigd was, van voorbije termijnen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Kersmaker palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Johannem de Gheldorp sutorem de quinque modiis siliginis 

mensure de (dg: Bus) Gheldorp quos dictus Johannes de Gheldorp debebat 

heredibus (dg: dicti) quondam Johannis filii dicti quondam Johannis 

Kersmaker in festo (dg: ..) purificationis proxime (dg: futuro) 

#preterito# occacione hereditarie paccionis quinque (dg: l) modiorum 

siliginis dicte mensure quam dictus Johannes de Gheldorp de (dg: de 

Gheldorp) annuatim solvere tenebatur dicto Johanni filio quondam Johannis 

(dg: d) Kersmaker (dg: he ex) dicto solucionis (dg: ?p) termino ex 

hereditatibus sitis in parochia de Gheldorp et quod ipse Henricus eciam 

percepit a dicto Johanne de Gheldorp XI Hollant placken in abbreviationem 

siliginis (dg: d) quam dictis heredibus eciam debebat de terminis eciam 
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preteritis ut dicebat (dg: testes) promittens super omnia ipsum indempnem 

servare. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post invocavit. 

 

BP 1178 f 021r 11 di 18-02-1388. 

Lambertus die Ridder van Eijndoven beloofde aan mr Wolphardus van Ghiessen 

24 mud rogge, Bossche maat, op de laatse dag van mei aanstaande (zo 31-05-

1388) in Den Bosch te leveren. 

 

Lambertus die Ridder #de Eijndoven# promisit magistro Wolphardo de 

Ghiessen (dg: XXV modios sil) XXIIII modios siliginis mensure de Busco ad 

ultimum diem mansis maij proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 D 05 f. 21v. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 18-02-1388. 

 Quarta post invocavit: woensdag 19-02-1388. 

 Quinta post invocavit: donderdag 20-02-1388. 

 

BP 1178 f 021v 01 di 18-02-1388. 

Johannes Sluijsman zvw Johannes Sluijsman ev Oda dvw Jacobus van Berze zvw 

Johannes van Berze de oudere verkocht55 aan Ludolphus zvw Ludolphus gnd van 

Boemel (1) een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Petrus van den Steenweg enerzijds en erfgoed van 

Gerardus szvw Arnoldus van de Scijnle anderzijds, strekkend achterwaarts 

tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle, aan voornoemde 

wijlen Jacobus van Berze verkocht door Enghelberna gnd Boen wv Johannes 

Glazenmaker en Yda dv voornoemde Enghelberna en wijlen Johannes, welk huis, 

erf en tuin aan voornoemde Oda en aan haar broer Johannes, kvw voornoemde 

Jacobus van Berze, gekomen was na overlijden van hun ouders, na erfdeling 

tussen hen en hun broer Petrus en zuster Ermgardis, en van welk huis, erf 

en tuin eerstgenoemde Johannes de helft, behorend aan voornoemde Johannes 

zvw Jacobus van Berze verworven56 had van voornoemde Johannes zvw Jacobus, 

(2) 25 schelling minus 3 penning b-erfcijns uit een erfcijns van 30 

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

Kerstmis, van welke cijns van 30 schelling voornoemde 25 schelling minus 3 

penning gaan uit een erfgoed van Johannes Glazenmaker, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast het huis van Arnoldus van Scijnle, en 5 schelling 3 

penning uit een erfgoed van Arnoldus gnd Wonder, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tegenover het huis van Elizabeth wv Gheerlacus, welke 25 

schelling minus 3 penning voornoemde wijlen Jacobus van Berze verworven had 

van Franco zvw Franco hoefslager. 

 

Johannes Sluijsman #[filius quo]ndam Johannis Sluijsman# maritus et tutor 

legitimus Ode sue uxoris filie quondam [Jacobi] (dg: fi) de Berze filii 

quondam Johannis de Berze senioris domum aream et ortum sitos in Busco ad 

(dg: ..) vicum (dg: H) Hijnthamensem inter hereditatem #Petri# de Lapidea 

Via ex uno et inter hereditatem Gerardi generi Arnoldi quondam de Scijnle 

ex alio tendentes retrorsum usque ad hereditatem dicti quondam Arnoldi de 

Scijnle (dg: s) ibidem sitam venditos dicto quondam Jacobo de Berze ab 

Enghelberna dicta Boen relicta quondam Johannis vitrificis et Yda filia 

Enghelberne et quondam Johannis predictorum prout in litteris atque (dg: 

hereditarium censum triginta solidorum solvendum anno quolibet mediatim 

in festo Domini Johannis #et# cantate Domini de quo censu triginta 

solidorum hereditarii census) viginti quinque solidos tribus denariis 

minus hereditarii census de annuo et hereditario censu triginta solidorum 

                         
55 Zie → BP 1175 f 079r 09 do 17-07-1393 (1+2), verkoop van dit huis en deze 

cijns door ....... van Erpe die had gekocht van Ludolphus zvw Ludolphus gnd 

van Boemel. 
56 Zie ← BP 1177 f 351r 01 do 14-03-1387, overdracht van de helft in dit 

huis. 
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solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de quo censu 

triginta solidorum predicto dicti (dg: viginti qu) viginti quinque solidi 

tribus denariis minus ex hereditate Johannis vitrifactoris sita in Busco 

in vico Hijntamensi iuxta domum Arnoldi de (dg: S..) Scijnle et quinque 

solidi et tres denarii ex hereditate Arnoldi dicti Wonder sita in Busco 

in vico Hijnthamensi predicto in opposito domus Elizabeth relicte 

Gheerlaci solvendi sunt (dg: quem censum) quos viginti quinque solidos 

minus tribus denariis hereditarii census dictus quondam Jacobus de Berze 

erga Franconem filium quondam Franconis calciferatoris acquisiverat prout 

in litteris et que domus et area et ortus dicte Ode et Johanni eius 

fratri liberis dicti quondam Jacobi de Berze de morte (dg: d) quondam 

suorum parentum successione (dg: est) #sunt# advoluti atque eis (dg: .) 

mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsos et (dg: suos 

coheredes) Petrum eorum fratrem et Ermgardem eorum sororem (dg: censu) 

cesserunt in partem prout in litteris quas vidimus #etc# et de qua (dg: 

medietate domus) domo area et orto primodictus Johannes medietatem ad 

dictum Johannem filium quondam Jacobi de Berze predicti spectantem in 

domo area et orto predictis erga eundem Johannem filium dicti quondam 

Jacobi acquisiverat prout in litteris (dg: here) et quos domum aream et 

ortum (dg: .... ..) et (dg: XXV solidos XXVI) viginti quinque solidos 

minus tribus denariis hereditarii census nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: ve) vendidit Ludolpho #filio quondam Ludolphi# dicti de 

Boemel supportavit cum dictis litteris (dg: et aliis) exceptis litteris 

divisionis et aliis et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Jacobi deponere. Testes Sijmon et 

Berwout datum (dg: supra) tercia post invocavit. 

 

BP 1178 f 021v 02 di 18-02-1388. 

Johannes van Gheldorp schoenmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheldorp sutor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 021v 03 di 18-02-1388. 

Elizabeth wv Walterus zv Johannes Leijten soen van Helvoert snijder en zijn 

dochter Hilla droeg over aan Henricus zvw Johannes van der Bruggen en 

Theodericus zvw Theodericus van Rode snijder een kamp, 7½ morgen 20 roeden 

groot, in het eerste kamp, naast het kamp gnd der Schut Kamp, over de 

gemene weg naar Vlijmen, enerzijds en Walterus gnd Riken anderzijds, welk 

eerstgenoemd kamp eerstgenoemde Walterus gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Elizabeth relicta quondam Walteri filii (dg: qu) Johannis Leijten soen de 

Helvoert #sartoris# et Hilla eius filia cum tutore quendam campum septem 

et dimidium iugera et viginti virgatas terre continentem situm in primo 

campo iuxta campum dictum der Scut Camp ultra communem plateam versus 

Vlimen ex uno latere et inter hereditatem Walteri dicti Riken ex alio 

quem campum primodictum primodictus Walterus erga opidum de Busco emendo 

acquisiverat prout in litteris vero sigillo )dg: sigillo) dicti opidi 

dicebant contineri hereditarie supportaverunt (dg: Theoderico v de Rode 

et) Henrico #filio quondam Johannis# van der (dg: Bri) Bruggen #(dg: 

....) Theoderico filio quondam Theoderici de Rode sartori# cum litteris 

et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 021v 04 di 18-02-1388. 

Belija wv Johannes Bijerman deed tbv de kopers Theodericus en Henricus 

afstand van voornoemde kamp en van het recht in dit kamp, dat aan wijlen 

voornoemde Johannes behoorde. 

 

Belija relicta quondam Johannis Bijerman cum tutore super dicto campo et 

super jure sibi in hoc competente et super jure quod dicto quondam 
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Johanni in dicto campo competebat ad opus Theoderici et Henrici emptorum 

predictorum renunciavit promittens cum tutore habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex #parte# sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 021v 05 di 18-02-1388. 

Belija wv Johannes Bijerman beloofde dat Johannes, minderjarige zv 

voornoemde Belija en wijlen Johannes Bijerman, afstand zal doen, zodra hij 

meerderjarig is. 

 

Promisit insuper cum tutore super habita et habenda quod ipsa Johannem 

filium dictorum Belije et quondam Johannis Bijerman quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super dicto campo #et super jure competente et 

competituro# ad opus dictorum emptorum facet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 021v 06 wo 19-02-1388. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Belija 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 29-03-1388) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicte Belije (dg: centum et LXXIII #et 

dimidium# aude scilde scilicet tribus florenis Hollandie pro duobus aude 

scilde computato seu valorem ad letare Jherusalem proxime futurum 

persolvendos testes datum supra) centum Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Sijmon datum 

quarta post invocavit. 

 

BP 1178 f 021v 07 di 18-02-1388. 

Johannes van Hijntam en Nijcholaus van Hijntam beloofden aan Rolandus 

Turello, tbv Thomas Asinarius, 15 oude schilden, op zondag Letare 

aanstaande (zo 08-03-1388; 11+8= 19 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Hijntam et Nijcholaus de Hijntam promiserunt Rolando Turello 

ad opus Thome Asinarii XV aude scilde ad letare proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Ghisbertus et Willelmus datum (dg: supra) 

tercia post invocavit. 

 

BP 1178 f 021v 08 wo 19-02-1388. 

Johannes gnd Jans soen van Hees szv Willelmus Mijnnemere verkocht aan 

Lambertus smid van Middelrode een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2/3 deel57 in een hoeve 

lands, die was van wijlen hr Steekinus van Brakel, gelegen deels in Oss en 

deels in Geffen, ter plaatse gnd ten Berge, dit 2/3 deel reeds belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes dictus Jans soen de Hees gener Willelmi Mijnnemere hereditarie 

vendidit Lamberto fabro de Middelrode hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex duabus terciis partibus ad dictum venditorem 

spectantibus in quodam manso terre qui fuerat quondam domini Steekini de 

Brakel sito (dg: in parochia de Ghe) partim in parochia de Os et partim 

in parochia de Gheffen (dg: et ex alia do) ad locum dictum ten Berge et 

ex attinentiis dicti mansi universis promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu (dg: domini ducis) 

dominorum fundi et hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure dicto emptori ex dictis duabus terciis partibus (dg: par) de jure 

solvendis et suficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum quarta 

post invocavit. 

 

                         
57 Zie → BP 1178 f 050v 10 ma 07-09-1388 (1), verkoop van dit 2/3 deel. 
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BP 1178 f 021v 09 do 20-02-1388. 

Godefridus van Zeelst zvw Gerardus van der Lulsdonc droeg over aan Johannes 

van Andel de helft, die aan zijn moeder Beatrix dvw Godefridus van Cobbeke 

gekomen was na overlijden van haar zuster Belija ev voornoemde Johannes van 

Andel zvw Bruijstinus resp. die aan haar zal komen na overlijden van 

voornoemde Johannes van Andel, in een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Vughterstraat, achter het klooster van de 

Minderbroeders naar de Vismarkt, tussen huis en erf waarin Gerardus Abt 

schoenmaker woonde enerzijds en een huis en erf van wijlen een zekere 

Nouden zv Robbekijn bakker. Lasten worden afgehandeld van de kant van 

voornoemde Beatrix en haar man Nijcholaus. 

 

Godefridus de Zeelst filius quondam Gerardi van der Lulsdonc medietatem 

(dg: sibi) que Beatrici sue matri filie quondam Godefridi de Cobbeke de 

morte quondam Belije sororis olim dicte Beatricis uxoris olim Johannis de 

Andel filii (dg: -s) quondam Bruijstini successione est advoluta et (dg: 

de) post mortem dicti Johannis de Andel successione advolvetur in domo et 

area sita in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi retro claustrum 

fratrum minorum versus forum piscium inter (dg: he) domum et aream in qua 

Gerardus Abt sutor morari consuevit ex uno et inter domum et aream 

quondam dicti Nouden filii Robbekijn pistoris ex alio ut dicebat 

supportavit dicto Johanni de Andel cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui de dicte Beatricis et Nijcholai mariti eiusdem Beatricis deponere. 

Testes Sijmon et Berwout datum quinta post invocavit. 

 

1178 mf1 D 06 f. 22. 

 in festo Petri ad cathedram: zaterdag 22-02-1388. 

 anno LXXX octavo mensis februarii in festo Petri ad cathedram: 

   zaterdag 22-02-1388. 

 in vigilia Mathije: maandag 24-02-1388. 

 anno LXXX octavo mensis februarii die XXIIII: maandag 24-02-1388. 

 

BP 1178 f 022r 01 za 22-02-1388. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp gaf uit aan Johannes Rover 

zvw hr Gheerlacus Rover ridder het deel, dat wijlen zijn voornoemde vader 

Johannes had in een huis en tuin van wijlen Ghisbertus van den Broec, in 

Mierlo, ter plaatse gnd ten Hout, tussen erfgoed gnd die Kalverhof 

enerzijds en Willelmus Dekens en Margareta Meijnnarts anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

onraad, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp (dg: domum) 

totam partem et omne jus quam et quod dictus quondam Johannes eius pater 

habuit ....... in domo et orto (dg: et he) quondam Ghisberti van den 

Broec sitis in parochia de Mierle in loco dicto (dg: int) ten Hout inter 

hereditatem (dg: Godefr) dictam [die] Kalverhof ex uno et inter 

hereditatem (dg: Will) Willelmi Dekens et Margarete (dg: d) Meijnnarts ex 

alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam (dg: et cum reliquo 

fine) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Rover filio 

quondam domini (dg: Emondi) #Gheerlaci# Rover militis ab eodem 

hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet exinde solvendis 

dandis et solvendis (dg: sibi) atque pro (dg: pro) hereditaria paccione 

(dg: dim) dimidii modii (dg: modii) siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dictis domo et 

orto promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super (dg: su) omnia sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Berwout datum in festo Petri ad cathedram (dg: anno LXXX 

sept) octavo hora vesperarum. 
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BP 1178 f 022r 02 za 22-02-1388. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Lichtmis over 3 jaar (vr 02-02-1392), 

met 14 Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Wellinus van Beke, 

Godefridus van Gheldorp en Sijmon van Langhel. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium) inra hinc et festum purificationis 

proxime futurum et ad spacium trium annorum post festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio durante cum 

XIIII Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni redemptionis 

promittens ut in forma. Acta in camera presentibus Wellino de Beke 

Godefrido de Gheldorp et Sijmone de Langhel anno LXXX octavo mensis 

februarii in festo Petri ad cathedram hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 022r 03 ma 24-02-1388. 

Jacobus Loze verkocht aan Henricus Keijser een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

hoeve, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen. 

 

Solvit. 

Jacobus Loze hereditarie vendidit (dg: Johanni) Henrico (dg: H) Keijser 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Petri ad cathedram et in Busco tradendam ex manso 

dicti venditoris sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen et ex 

attinentiis dicti mansi promittens warandiam (dg: et aliam ob) et 

sufficientem facere. Testes Aa et Berwout datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1178 f 022r 04 ma 24-02-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 100 gulden van 

Holland of Gelre of de waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop en 

met eventuele achterstallige termijnen. De terugkoop moet in Den Bosch 

plaatsvinden, in het wisselkantoor. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Henricus Riemslegher, Johannes Bernts soen van Overmere en Henricus 

Gruijter van Uden. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper quando voluerit cum centum (dg: Ho) gulden Hollandie 

vel Gelrie vel valore et cum plena paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis promittens ut in forma et huiusmodi redempcio fiet in Busco 

in cambio (dg: pro). Acta in camera presentibus Henrico Riemslegher 

Johanne Bernts soen de (dg: Ar) Overmere Henrico Gruijter de Uden 

testibus anno LXXX octavo mensis februarii die XXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 022r 05 ma 24-02-1388. 

Johannes zvw Henricus van der Moelen van Gheldorp verkocht aan Johannes gnd 

Vrancken soen van Gheldorp schoenmaker een n-erfcijns van 1 oude schild of 

de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd, gnd Wullens 

Beemd, in Geldrop, tussen Jacobus van den Hout enerzijds en Philippus van 

der Moelen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Wullens. 

Johannes filius quondam Henrici van der Moelen de Gheldorp hereditarie 

vendidit Johanni #dicto Vrancken soen# de (dg: Gheldorp) Gheldorp sutori 

(dg: f) hereditarium censum unius aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex (dg: u) quodam prato dicto (dg: Wollens) 

#Wullens# Beemt sito in parochia de Gheldorp inter hereditatem Jacobi van 

den Hout ex uno et inter hereditatem Philippi van der Moelen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Willelmus et 
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Berwout datum in vigilia Mathie. 

 

BP 1178 f 022r 06 ma 24-02-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze deed tbv Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem en Henricus van den Arennest afstand van58 (1) een huis en erf, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Mijchael 

van Hezewijc enerzijds en erfgoed van Henricus van Merlaer anderzijds, (2) 

alle erfgoederen in Berlicum, die voornoemde wijlen Johannes van Heze 

verworven had na overlijden van zijn eerste vrouw Elizabeth, (3) een 

b-erfcijns van 3 pond 12 schelling, gaande uit een huis en erf van Johannes 

gnd Hazart, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, strekkend 

naar de plaats gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Johannes Tijmmerman, 

(4) alle roerende goederen, varend goed, en beesten, die voornoemde wijlen 

Johannes van Heze onder de parochies van Den Bosch en Berlicum had, (5) 

alle goederen waarin Margareta van Best59 gestorven was. 

 

Theodericus filius Johannis quondam de Heze super domo et area cum suis 

attinentiis sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Mijchaelis de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Henrici de Merlaer ex 

alio atque super omnibus et singulis hereditatibus sitis in parochia de 

Berlikem quas dictus quondam Johannes de Heze post decessum Elizabeth 

eius quondam prime uxoris acquisiverat insuper super hereditario censu 

trium librarum et XII solidorum solvendo annuatim de domo et area 

Johannis dicti Hazart sita ad finem dicti vici Hijnthamensis tendente 

versus locum dictum Wijnmolenberch iuxa hereditatem Johannis Tijmmerman 

insuper super omnibus et singulis bonis mobilibus pecoralibus atque 

bestiis quas dictus quondam Johannes (dg: inf) de Heze infra parochias de 

Busco et de Berlikem habuit #atque super omnibus bonis in quibus 

Margareta quondam de Best decessit# necnon super jure sibi [in] premissis 

competente ad opus Godefridi quondam Andree (dg: et H) de Berlikem et 

Henrici #+# (dg: filii quondam Nijcholai) van den Arennest renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022r 07 ma 24-02-1388. 

Destijds had Henricus van Uden szvw Johannes van Heze beloofd dat 

Theodericus zvw Johannes van Heze, zodra die meerderjarig zou zijn, tbv 

Margareta Best afstand zou doen van voornoemd huis en erf, alle voornoemde 

erfgoederen, voornoemde b-erfcijns van 3 pond 12 schelling, voornoemde 

onroerende goederen, varend goed en beesten. Thans verklaarden Godefridus 

zvw Andreas van Berlikem ev Bela en Henricus van den Arennest ev Aleijdis, 

dvw Margareta van Best, dat voornoemde Theodericus afstand heeft gedaan op 

de manier zoals voornoemde Henricus van Uden beloofd had. De brief 

overhandigen aan Willelmus van Volkel. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Henricus de Uden gener quondam Johannis de 

Heze promisisset super omnia quod ipse Theodericum filium quondam 

Johannis de Heze dum ad annos sue pubertatis pervenerit super dictis domo 

(dg: area et) et area cum suis attinentiis atque super omnibus 

hereditatibus predictis atque super dicto hereditario censu trium 

librarum et XII solidorum atque super dictis omnibus bonis mobilibus 

pecoralibus atque bestiis et super jure sibi Theoderico in premissis 

competente ad opus Margarete Best faciet renunciare prout hoc et alia in 

litteris continetur constituti igitur Godefridus filius quondam Andree de 

                         
58 Zie → BP 1178 f 022v 06 ma 24-02-1388, afstand van zelfde huis en erf 

(1), erfgoederen (2), helft van goederen waarin Margareta van Best bestierf 

(4). 
59 Zie → BP 1178 f 022v 07 ma 24-02-1388 (3), afstand van helft van gerede 

goederen waarin Margareta van Best bestierf. 
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Berlikem maritus et tutor Bele sue uxoris (dg: ux) et Henricus van den 

Arennest maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris #filie Margarete 

de Best# palam recognoverunt quod dictus Theodericus in omnibus et per 

omnia super premissis renunciavit prout dictus Henricus de Uden 

promiserat clamantes dictum Henricum ab huiusmodi promissione quitum 

salvis eis dictis litteris quoad alia in eisdem litteris contenta in suo 

vigore permansuris. Testes Aa et (dg: ....ken) #Berwout# datum supra. 

Tradetur littera Willelmo de Volkel. 

 

BP 1178 f 022r 08 ma 24-02-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verklaarde dat Henricus van Uden aan hem 

alle goederen heeft gegeven die voornoemde wijlen Johannes van Heze in zijn 

testament aan hem vermaakt had, alle huisraad die voornoemde wijlen 

Johannes van Heze nagelaten had, alle gerede goederen die voornoemde wijlen 

Johannes van Heze nagelaten had waar ook buiten de parochies van Den Bosch 

en Berlicum gelegen. De brief overhandigen aan Willelmus van Volkel. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze palam recognovit sibi per 

Henricum de Uden fore plenarie satisfactum ab omnibus bonis que dictus 

quondam Johannes de Heze dicto Theoderico in suo testamento legaverat 

atque ab omnibus clenodiis et domiciliis que dictus quondam Johannes de 

Heze in sua morte post se reliquit (dg: clamans inde) et ab omnibus bonis 

paratis que dictus quondam Johannes de Heze in sua morte post reliquit 

quocumque locorum extra parochias de Busco et de (dg: Berle) Berlikem 

consistentibus clamans inde quitum promittens ratam servare et nunquam 

ipsum nec quamque aliam personam occacione premissorum (dg: p) impetetur. 

Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo de Volkel. 

 

BP 1178 f 022r 09 ma 24-02-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Willelmus van Volkel beloofden aan 

Theodericus zvw Johannes van Heze 68 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1388) te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Godefridus. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et Willelmus (dg: van den) 

de Volkel promiserunt Theoderico filio (dg: J) quondam Johannis de Heze 

(dg: X) sexaginta octo Hollant #gulden# seu valorem ad (dg: na) Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Godefrido. 

 

BP 1178 f 022r 10 ma 24-02-1388. 

Johannes zv Johannes van Os gewantsnijder ontlastte Godefridus Punder van 

alle geldsommen, die voornoemde Godefridus beloofd had aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: de) filius Johannis de Os pannicide quitum clamavit 

Godefridum Punder ab omnibus pecuniarum summis quas dictus Godefridus 

promiserat primodicto Johanni in litteris scabinorum a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat. Testes Aa et Berwout datum in 

vigilia Mathie. 

 

1178 mf1 D 07 f. 22v. 

 in vigilia Mathie: maandag 24-02-1388. 

 in festo Mathije: dinsdag 25-02-1388. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 26-02-1388. 

 anno LXXX octavo mensis februarii die XXVI: woensdag 26-02-1388. 
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BP 1178 f 022v 01 ma 24-02-1388. 

......us gnd Sotken van Hedechusen ev Elizabeth dvw Gerardus van Nijmmegen 

verkocht aan Willelmus van Havelt schoenmaker een huis en erf in Den Bosch, 

in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Walterus Heijnen soen enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van Essche anderzijds. 

 

......us dictus (dg: Sotken) Sotken de Hedechusen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi de Nijmmegen (dg: .. 

do) domum et aream cum suis attinentiis sitam in Busco in vico 

selliparorum inter hereditatem (dg: Henrici) Walteri Heijnen soen ex uno 

et inter hereditatem Theoderici de Essche ex alio ut dicebat vendidit 

Willelmo de Havelt calcariatori promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Berwout datum in vigilia Mathie. 

 

BP 1178 f 022v 02 ma 24-02-1388. 

Gerardus Osse verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Osse prebuit et reportavit (dg: datum). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022v 03 ma 24-02-1388. 

Katherina dv Aleijdis dvw Brustinus Leijten soen van Andel maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan met een huis en erf van 

wijlen Yda dvw voornoemde Bruijstinus, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Korenmarkt naar de Vismarkt, en met andere goederen van 

voornoemde wijlen Yda of van Willelmus Bakker ev voornoemde Yda. 

 

Katherina filia Aleijdis filie quondam Brustini [L]eijten soen de Andel 

omnes vendiciones (dg: f) et aleinaciones factas (dg: quibuscumque bonis) 

domo et area quondam Yde filie quondam dicti Bruijstini sita in Busco in 

vico tendente a foro bladi versus forum piscium et (dg: qu) cum 

quibuscumque aliis bonis dicte quondam Yde ?nec cum quibuscumque bonis 

Willelmi Pistoris mariti olim [dicte Yde] calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 022v 04 ma 24-02-1388. 

(dg: Voornoemde F). 

 

(dg: Dictus F). 

 

BP 1178 f 022v 05 ma 24-02-1388. 

Voornoemde Katherina dv Aleijdis dvw Brustinus Leijten soen van Andel 

machtigde hr Johannes van Mierd priester en Sophia van Andel begijn haar 

renten en pachten te manen en haar goederen te beheren. 

 

Dicta Katherina dedit potestatem domino Johanni de Mierd presbitro et 

Sophie de Andel beghine seu eorum alteri (dg: mone) monendi suos redditus 

et pacciones et bona sua regendi [et de]fendi usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022v 06 ma 24-02-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze deed tbv Henricus van den Arennest 

afstand60 van (1) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Mijchael van Hezewijc enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Merlaer anderzijds, (2) alle erfgoederen in 

Berlicum die voornoemde wijlen Johannes van Heze na overlijden van zijn 

eerste vrouw Elizabeth verworven had, (3) de helft van alle gerede 

goederen, varend goed en beesten, die voornoemde wijlen Johannes onder de 

                         
60 Zie ← BP 1178 f 022r 06 ma 24-02-1388, afstand van zelfde huis en erf 

(1), erfgoederen (2), helft van goederen waarin Margareta van Best bestierf 

(5). 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

103 

parochies van Den Bosch en Berlicum had, (4) de helft van alle goederen, 

waarin Margareta van Best gestorven61 was. Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem deed eveneens afstand. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze super domo et area sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Mijchaelis de 

Hezewijc ex uno et inter hereditatem Henrici de Merlaer ex alio atque 

super omnibus hereditatibus sitis in parochia de Berlikem quas dictus 

quondam Johannes (dg: ....) de Heze post decessum quondam Elizabeth sue 

prime uxoris acquisiverat [insuper super] medietate omnium bonorum 

mobilium pecoralium et bestiarum que et quas dictus quondam Johannes 

infra parochias de Busco et de Berlikem habuit (dg: sit) atque super 

medietate omnium bonorum in quibus (dg: d quondam) Margareta quondam de 

Best decessit et super jure ad opus Henrici (dg: filii quondam Lamberti) 

van den Arennest renunciavit promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Quo facto Godefridus filius quondam 

Andree de Berlikem super toto jure sibi ex parte dicti Theoderici in 

premissis competente vigore promissionum et (dg: prom) supportacionum 

sibi a dicto Theoderico factarum a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem ad opus dicti Henrici renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022v 07 ma 24-02-1388. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze deed tbv Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem afstand van (1) een b-erfcijns van 4 pond 12 

schelling, die voornoemde wijlen Johannes van Heze beurde, gaande uit een 

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

naar Windmolenberg, naast erfgoed van Johannes gnd Tijmmerman, (2) de helft 

van alle gerede goederen, varend goed en beesten, die voornoemde wijlen 

Johannes van Heze onder de parochies van Den Bosch en Berlicum had, (3) de 

helft van alle andere goederen, waarin Margareta van Best gestorven was62,63. 

 

Dictus Theodericus super hereditario censu (dg: trium) #quatuor# librarum 

et XII solidorum quem dictus quondam Johannes de Heze solvendum habuit ex 

(dg: bo) [domo] et area sita [in] Busco in vico tendente a vico 

Hijnthamensi versus Wijnmolenberch iuxta hereditatem Johannis (dg: 

Hazart) dicti Tijmmerman atque super medietate omnium bonorum #mobilium# 

pecoralium et bestiarum que et quas dictus quondam Johannes de Heze (dg: 

post decessum quondam Elizabeth sue prime uxoris acquisiverat) infra 

parochias de Busco et de Berlikem habuit et super medietate omnium (dg: 

bono) aliorum bonorum in quibus Margareta [quondam de] Best decessit et 

super jure ad opus Godefridi filii quondam Andree de Berlikem renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022v 08 ma 24-02-1388. 

Voornoemde Theodericus verklaarde dat Willelmus van Volkel alle goederen 

heeft gegeven, die voornoemde Willelmus namens voornoemde Theodericus had 

verkregen. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus palam recognovit sibi per Willelmum de Volkel fore 

satisfactum ab omnibus bonis et rebus que dictus Willelmus percepit et 

levavit nomine et ex parte dicti Theoderici a quocumque tempore evoluto 

                         
61 Zie → BP 1178 f 022v 07 ma 24-02-1388, afstand van helft van gerede 

goederen waarin Margareta van Best bestierf (3). 
62 Zie ← BP 1178 f 022r 06 ma 24-02-1388 (5), afstand van alle goederen 

waarin Margareta van Best bestierf. 
63 Zie ← BP 1178 f 022v 06 ma 24-02-1388 (4), afstand van de helft van alle 

goederen, waarin Margareta van Best bestierf. 
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usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 022v 09 di 25-02-1388. 

Willelmus van Langhelaer ontving van Arnoldus Groet de achterstallige 

termijnen van een b-erfcijns van 12 pond, gaande uit het oude stenen huis 

van hr Arnoldus Rover in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van wijlen 

Johannes van Gorpe; tevens kreeg hij 6 pond van de termijn van Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388), 6 pond van de termijn van Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1388), en 6 pond van de termijn van Sint-Jan over een jaar (do 

24-06-1389). 

 

Willelmus de Langhelaer palam recognovit sibi per Arnoldum Groet fore 

satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus de hereditario 

censu XII librarum quem dictus Arnoldus dicto (dg: W W) Willelmo 

solvere tenetur hereditarie ex antiqua domo lapidea et area quondam 

domini Arnoldi Rover sita in Busco apud forum retro hereditatem 

quondam Johannis de Gorpe (dg: ..) a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem atque a sex libris quas dictus Arnoldus tenebit 

dicto Willelmo in festo nativitatis Johannis proxime futuro et a sex 

libris quas dictus Arnoldus tenebit dicto Willelmo in festo 

nativitatis Domini proxime futuro atque a sex libris quas dictus 

Arnoldus tenebit dicto Willelmo a festo nativitatis beati Johannis 

proxime futuro ultra annum occacione dicti census XII librarum ut 

dicebat. Testes Sijmon et Berwout datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 022v 10 wo 26-02-1388. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Johannes Becker, tbv Enghela van 

Essche, een n-erfcijns van 11 pond geld uit een b-erfcijns van 15 pond 

geld, welke cijns van 15 pond de broers Alardus van Berlikem en Antonius 

van Berlikem aan voornoemde Willelmus beloofd hadden, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stal met 

ondergrond van wijlen hr Arnoldus Rover in Den Bosch, achter de Markt, 

buiten de oude stadsmuur, tussen die oude stadsmuur enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Haren anderzijds, (2) de helft van voornoemde oude muur, 

te weten de helft naast vornoemde stal, (3) de helft van een wand tussen 

voornoemde stal en voornoemd erfgoed van Johannes van Haren, (4) een stukje 

erfgoed aldaar voor voornoemde stal, tussen die stal en een weg die 

afgescheiden is van erfgoederen van voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover. 

Willelmus van Langhelaer beloofde dat zijn kinderen, verwekt bij zijn vrouw 

Aleijdis, van deze cijns van 11 pond afstand zullen doen. 

 

Willelmus de Langhelaer hereditarium censum XI librarum monete de 

hereditario censu quindecim librarum monete quem censum quindecim 

librarum Alardus de Berlikem et Antonius de Berlikem fratres promiserunt 

se daturos et soluturos dicto Willelmo hereditarie mediatim (dg: et) 

Domini et mediatim Johannis ex stabulo cum suo fundo quondam domini 

Arnoldi Rover sito (dg: retro f) in Busco retro forum extra antiquum 

murum oppidi de Busco inter eundem antiquum murum ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Haren ex alio et ex medietate eiusdem antiqui 

muri scilicet ex illa medietate que sita est versus dictum stabulum et ex 

medietate parietatis consistentis inter dictum stabulum et inter dictam 

hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis de Haren atque ex particula 

hereditatis sita ibidem ante dictum stabulum inter eundem stabulum et 

inter viam ibidem tendentem sumptam de hereditatibus dicti quondam domini 

Arnoldi Rover prout in litteris continetur hereditarie vendidit Johanni 

Becker ad opus Enghele de Essche promittens super habita et habenda 

warandiam (dg: w) ex dicto stabulo etc et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et quod ipse omnes suos liberos genitos et generandos 

#ab eo et Aleijde eius uxore# super dicto censu XI librarum faciet 

renunciare et de eodem censu promittere warandiam et sufficientem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint. Testes Aa et Sijmon datum (dg: 
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in crastino) quarta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 022v 11 wo 26-02-1388. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Johannes van den Kloot en Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus Johanne de 

Globo Jacobo de Ghele filio quondam Egidii de Ghele datum anno LXXX (dg: 

s) octavo mensis februarii die XXVI hora complete. 

 

1178 mf1 D 08 f. 23. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 27-02-1388. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 28-02-1388. 

 

BP 1178 f 023r 01 di 25-02-1388. 

Herbertus gnd Truden soen van Kessel: een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en erfgoederen, waarin Margareta van den Steghen woont, in Kessel, 

tussen Ludovicus van Kessel enerzijds en een gemene steeg anderzijds, welke 

erfpacht aan hem was verkocht door Johannes van den Stegen zv voornoemde 

Margareta van der Steghen {niet afgewerkt contract}. 

 

Herbertus dictus Truden soen de Kessel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo orto et hereditatibus in quibus Margareta van 

den Steghen moratur sitis in parochia de Kessel inter hereditatem 

Ludovici de Kessel ex uno et inter communem stegam ex alio venditam sibi 

(dg: Ja) a Johanne van den Stegen filio dicte Margarete van der Steghen 

prout in litteris hereditarie supportavit. 

 

BP 1178 f 023r 02 do 27-02-1388. 

De broers Johannes van der Stegen en Henricus van Mameren, kvw Berisius van 

Mameren, droegen over aan Herbertus Truden soen van Kessel een erfgoed gnd 

een gemeint, in Maren, ter plaatse gnd in die Maarse Wert, tussen Johannes 

zvw hr Johannes van Eijndoven ridder enerzijds en voornoemde Herbertus 

Truden soen anderzijds, met afslag en aanwas. 

 

Johannes van der Stegen (dg: filius Margarete) #et# Henricus de Mameren 

fratres liberi quondam Berisii de Mameren unam hereditatem dictam een 

ghemeijnt sitam in parochia de Maren in loco dicto in die Maerssche Wert 

inter hereditatem Johannis filii quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis ex uno et inter hereditatem (dg: He) Herberti Truden soen (dg: f) 

de Kessel ex alio cum accrescentia et decrescentia dicta afval et aenval 

dicte hereditatis prout ibidem sita est et ad dictos fratres dinoscitur 

pertinere supportaverunt dicto Herberto Truden soen promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Berwout datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023r 03 do 27-02-1388. 

Theodericus Posteel zvw Godefridus beloofde aan Johannes Mesmaker 20 

Hollandse gulden of de waarde in mei aanstaande te betalen. 

 

Theodericus (dg: Postele) Posteel filius quondam Godefridi promisit (dg: 

Henrico) #Johanni# Mesmaker XX Hollant gulden seu valorem (dg: ad p) in 

mense maij proxime futura persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023r 04 do 27-02-1388. 

Stephanus van den Kerchove van Berze gaf uit aan Rutgherus snijder van 

Berze (1) een stuk beemd, in Oostelbeers, beiderzijds tussen Johannes 

Screijnmaker en zijn kinderen, met een eind strekkend aan de gemeint en met 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

106 

het andere eind aan Johannes Wouters soen; de uitgifte geschiedde voor (a) 

de hertogencijns, en thans voor (b) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Rutgherus tot onderpand (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Oostelbeers, die Johannes snijder zvw Egidius snijder moet leveren aan 

voornoemde Rutgherus, gaande uit een huis en tuin in Middelbeers, tussen 

Johannes van Creijelt enerzijds en wijlen voornoemde Egidius snijder 

anderzijds. 

 

Solverunt ambo. 

Stephanus van den Kerchove de Berze peciam prati sitam in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Johannis Screijnmaker et eius liberorum ex 

utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis Wouters soen (dg: ex alio) ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rutghero sartori de Berze ab 

eodem hereditarie possidendam pro censu [domini] ducis exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: Bu) 

Oestelberze [tradenda] ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Rutgherus hereditariam paccionem (dg: un) dimidii modii siliginis 

mensure de Oestelberze quam Johannes sartor filius quondam Egidii 

sartoris dicto Rutghero solvere tenetur annuatim ex (dg: hereditate sita 

.) domo et orto sitis in Middelberze inter hereditatem Johannis de 

Creijelt ex uno et inter hereditatem dicti quondam Egidii sartoris ex 

alio ad pignus imposuit promittens super omnia warandiam ratam servare et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023r 05 do 27-02-1388. 

Gerardus van Eersel gaf uit aan Johannes Bliecke een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd in die Lange Brake, 

tussen eertijds Godefridus Vleminc nu voornoemde Johannes Bliecke enerzijds 

en Johannes Lijsbetten soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 

penning oude cijns aan de grondheer, en thans voor een n-erfpacht van 7 

lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Berkel op de goederen van 

voornoemde Gerardus te leveren. Slechts op te geven met 14 lopen rogge, 

Bossche maat, eens. 

 

Solvit Gerardus. Solvit Johannes IIII solidos. 

Gerardus de Eersel (dg: f) peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Berkel in loco dicto in die Langhe Brake inter hereditatem 

que fuerat Godefridi Vleminc nunc ad Johannem Bliecke spectantem ex uno 

et inter hereditatem Johannis Lijsbetten soen ex alio ut dicebat dedit 

dicto Johanni Bliecke (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

censu domini fundi exinde de jure solvendo) quatuor denariis antiqui 

census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione septem lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in (dg: lo) dicto loco Berkel vocato 

(dg: ad) supra bona dicti Gerardi tradenda (dg: pro) ex premissis 

promittens warandiam ex premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: super omnia) et non resignabit nisi cum XIIII lopinis 

(dg: lo) siliginis dicte mensure semel dandis. Testes Sijmon et Berwout 

datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023r 06 do 27-02-1388. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Smit van Lijeshout verkocht aan Johannes van 

Donckersvoert de jongere zvw Johannes van Donckersvoert een stuk land in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aan Lutellaars Straat, tussen Hubertus 

Mersman enerzijds en kvw Matheus Wevers anderzijds, belast met 4 penning 

oude cijns aan de grondheer. 
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(dg: Gode) Godefridus filius quondam Arnoldi dicti Smit de Lijeshout 

peciam terre sitam in parocia de Beke prope Arle ad locum dictum aen 

Lutelleers Straet inter hereditatem Huberti Mersman ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Mathei Wevers ex alio hereditarie vendidit 

Johanni de Donckersvoert juniori filio quondam Johannis de Donckersvoert 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023r 07 vr 28-02-1388. 

Ghibo van Best de jongere en Elizabeth dv Johannes Coninc beloofden aan 

Aleijdis wv Adam van Ghestel een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Ghibo de Best junior et Elizabeth filia Johannis Coninc cum tutore 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Aleijdi (dg: -s) relicte quondam Ade de Ghestel vitalem pensionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis 

et non ultra (dg: puri) Andree ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque sitis et cum mortua fuerit etc. Testes (dg: Sijmon) Ghisbertus 

et Sijmon datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023r 08 do 27-02-1388. 

Henricus zvw Hermannus gnd Cnoden soen van Vucht verkocht aan Hessello zvw 

Gerardus molenaar van Vucht een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Schoonveld, ter plaatse gnd Kerkbrake, tussen wijlen Henricus van Arkel 

enerzijds en wijlen Henricus Willems bakker anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en 1 hoen. 

 

Henricus #filius quondam Hermanni dicti# Cnoden soen de Vucht peciam 

terre sitam in parochia sancti Petri de Vucht (dg: inter h) ad locum 

dictum Scoenvelt ad locum dictum Kercbrake inter hereditatem quondam 

Henrici de Arkel ex uno et (dg: inter) inter hereditatem quondam Henrici 

Willems pistoris ex alio hereditarie vendidit Hesselloni filio quondam 

Gerardi multoris de Vucht promittens (dg: de) warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco et (dg: duobus) uno pullo exinde solvendis. Testes (dh: datum 

supra). Testes Sijmon et Berwout datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023r 09 do 27-02-1388. 

Reijnerus zvw Heijnmannus Cnoden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Nijcholaus filius Arnoldi). Reijnerus filius quondam Heijnmanni 

Cnoden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023r 10 do 27-02-1388. 

Arnoldus zv Nijcholaus gnd Arts soen van Heze verkocht aan Gerardus dekker 

zvw Johannes van Overbeke een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 4 hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd op Klein 

Nuland, tussen Henricus Sceijvel enerzijds en erfgoed van het Leprozenhuis 

nabij Den Bosch anderzijds, (2) 1½ morgen land in Nuland, ter plaatse gnd 

Groot Nuland, tussen Willelmus Loijers enerzijds en Arnoldus van Vechel 

anderzijds, deze 1½ morgen reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond 

voornoemd geld. 

 

Arnoldus filius Nijcholai dicti Arts soen de Heze hereditarie vendidit 

Gerardo #tectori# filio quondam Johannis de Overbeke hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

quatuor hont terre sitis in paochia de Roesmalen ad locum dictum op 

Cleijn Nuwelant inter hereditatem (dg: Ghibonis) Henrici Sceijvel ex uno 

et inter hereditatem domus leprosorum prope Buscumducis ex alio atque 

(dg: pecia terre) ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de 
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Nuwelant in loco dicto Groet Nuwelant inter hereditatem Willelmi Loijers 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Vechel ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum dicte monete ex dictis uno et dimidio 

iugeribus terre (dg: exin) prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum supra) Sijmon et Berwout datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023r 11 do 27-02-1388. 

Weijndelmoedis dvw Gerardus Hals en haar dochter Elizabeth verkochten aan 

Willelmus Kepken zv Johannes Kepken 1 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd 

in den Busche, tussen voornoemde Willelmus Kepken zv Johannes Kepken 

enerzijds en wijlen Ambrosius gnd Broes Duelken anderzijds. 

 

Solvit. 

Weijndelmoedis (dg: relicta) filia quondam Gerardi Hals et Elizabeth eius 

filia cum tutore unum hont terre situm in parochia de Nuwelant in loco 

dicto in den Busche inter hereditatem Willelmi Kepken #filii Johannis 

Kepken ex uno# et inter hereditatem quondam Ambrosii dicti Broes Duelken 

ex alio hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Kepken filio [Johannis] 

Kepken promittentes cum tutore warandiam et aliam deponere (dg: testes 

datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023r 12 do 27-02-1388. 

Gerardus van Bucstel zvw hr Gerardus van Bucstel beloofde aan Martinus 

Monics 150 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1388) te betalen. 

 

Gerardus (dg filius quondam) de Bucstel filius quondam domini Gerardi de 

Bucstel promisit Martino Monics centum et quinquaginta Hollant gulden 

(dg: seu valo) ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf1 D 09 f. 23v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 27-02-1388. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 28-02-1388. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 29-02-1388. 

 Secunda post letare: maandag 09-03-1388. 

 anno LXXX octavo mensis marcii die II: maandag 02-03-1388. 

 Sexta post oculi: vrijdag 06-03-1388. 

 

BP 1178 f 023v 01 do 27-02-1388. 

Gerardus van der Bruggen zv Albertus gnd Abe Heijnen soen en zijn 

voornoemde vader Albertus beloofden aan Walterus van Boemel 14 Hollandse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Gerardus van der Bruggen filius (dg: q) Alberti dicti Ab[e] Heijnen soen 

et dictus Albertus eius pater promiserunt Waltero de Boemel XIIII 

#Hollant# gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023v 02 do 27-02-1388. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 195, inv.nr.3311, 27-02-1388; monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Gerardus die Vrieze zv Gerardus Hillen soen verkocht aan Johannes gnd 

Holaer riemmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een akker in Veghel ter plaatse gnd in het Drunt 

Stukkel, tussen wijlen Johannes de Besel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke akker eertijds was van Johannes Buekenlaer. 

 

Gerardus die Vrieze filius Gerardi Hillen soen hereditarie vendidit 

Johanni dicto Holaer corrigiatori hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie purificiationis ex quodam agro terre sito 
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in parochia de (dg: B) Vechel in loco dicto int Drunt Stucel inter 

hereditatem #quondam# Johannis de Besel ex uno et inter communem 

plateam ex alio et qui ager fuerat olim Johannis Buekenlaer ut dicebat 

promitens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 03 do 27-02-1388. 

Gerardus Vrieze zvw Gerardus Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vrieze filius quondam Gerardi Vrieze prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 04 vr 28-02-1388. 

Te stellen in twéé brieven, te weten drie in de ene en zes in de andere. 

Willelmus zvw Godefridus gnd Bierkens soen de Zeelst droeg over aan Jacobus 

zv Jacobus de Baest (1) 3 bunder beemd in Valulaar, tussen erfgoed van de 

monniken van Tongerlo enerzijds en erfgoed gnd Papenbroek anderzijds, (2) 6 

bunder beemd in Tielenweide, tussen Margareta dvw Johannes van der 

Kijevitshoeven enerzijds en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, 

strekkend met een einde aan de gemeint en met het ander einde aan de jonker 

van Peterssem. Belast met cijnzen aan de heer van Helmond. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest heeft recht van weg vanaf de 

gemeint naar voornoemde 3 bunder, over andere erfgoederen van voornoemde 

Willelmus, aldaar gelegen. 

 

Notum quod ponetur in duabus litteris scilicet 3 in una et sex in alia. 

(dg: Ja) Willelmus filius quondam Godefridi dicti Bierkens soen de Zeelst 

tria bonaria prati sita in loco dicto Valulaer inter hereditatem 

monachorum de Tongherloe ex uno et inter hereditatem dictam Papenbroec ex 

alio atque sex bonaria prati sita in (dg: .) loco dicto Tielenweijde 

inter hereditatem Margarete filie quondam Johannis van der Kijevitshoeven 

exuno et inter hereditatem (dg: qu) domus de Postula ex alio tendentia 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem domicelli 

de Peterssem ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo filio Jacobi de 

Baest promittens ratam servare et obligationem exparte sui deponere 

exceptis censibis domino de Helmont exinde solvendis tali condicione quod 

dictus Jacobus filius Jacobi de Baest (dg: habebit viam poterit viare) 

habebit (dg: ponte) potestatem eundi et redeundi et pergendi (dg: per) a 

communitate ibidem per reliquas hereditates dicti Willelmi ibidem sitas 

usque ad dicta tria bonaria prati ad minus dampnum #?totiens ?indigebit#. 

Testes Sijmon et Berwout datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023v 05 vr 28-02-1388. 

Johannes zvw Arnoldus gnd die Hoghe, Gerardus Hillen soen ev Agnes, en 

Johannes van den Ors ev Katherina, dvw voornoemde Arnoldus, droegen over 

aan Petrus gnd Bits het deel, dat behoort aan Rodolphus Godevarts soen, in 

een stuk erfgoed gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen Martinus Monics 

en Jacobus Aven soen enerzijds en Johannes gnd Conincs anderzijds, aan 

wijlen voornoemde Arnoldus Hoge verkocht64 door Rodolphus gnd Godevarts 

soen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti die Hoghe Gerardus Hillen soen 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris et Johannes van den Ors 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

(dg: Arnoldi quondam) Arnoldi totam partem et omne jus Rodolpho Godevarts 

soen competentes in quadam pecia hereditatis dicta communiter moer sita 

in loco dicto Huijsvenne inter hereditatem Martini Monics et Jacobi Aven 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Conincs ex !uno venditas 

dicto quondam Arnoldo Hoge a Rodolpho dicto Godevarts soen prout in 

                         
64 Zie ← BP 1177 f 165r 02 do 10-11-1384, verkoop van dit deel. 
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litteris hereditarie supportaverunt Petro dicto Bits cum litteris et jure 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam [Arnoldi die Ho]ge 

deponere. Testes Sijmon et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 06 vr 28-02-1388. 

Mr Hermannus, Gerardus, Johannes, Reijnerus en Oda, kvw Godefridus Koster 

van Lijnde en Gerardus Andries soen droegen over aan de broers Johannes en 

Gerardus, kvw Johannes gnd die Wit, het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Elijas gnd van Witte en diens vrouw Lijsmoedis, in een huis 

en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van Walterus 

van Oekel enerzijds en erfgoed van Jacobus die Lange Jacob anderzijds. 

 

Magister Hermannus Gerardus Johannes et Reijnerus fratres et Oda eorum 

soror liberi quondam Godefridi Custodis de (dg: H) Lijnde cum tutore 

Gerardus (dg: Andries) Andries soen totam partem et omne jus eis de morte 

quondam Elije dicti de Witte #et Lijsmoedis eius uxoris# successione 

advolutas in domo et area sita in Busco ad locum dictum Ulenborch inter 

hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem Jacobi die Lange 

Jacob ex alio ut dicebant supportaverunt Johanni et Gerardo fratribus 

[liberis] quondam Johannis dicti die Wit cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 07 vr 28-02-1388. 

Gerardus van Eesscharen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Eesscharen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 08 za 29-02-1388. 

Thomas zvw Walterus van Mameren verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit (1) 5 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Heinen Hoeve van Mameren, 

tussen Albertus zvw Henricus van Kessel enerzijds en Johannes van Eijndoven 

anderzijds, (2) een huis en tuin, in Kessel, tussen Arnoldus van Kessel zvw 

Johannes Louwer enerzijds en erfg van Willelmus Corstiaens anderzijds. 

 

Thomas filius quondam Walteri de Mameren hereditarie vendidit Johanni de 

Bladel pistori hereditarium censum duorum #II# aude scilde Francie seu 

valorem solvendum hereditarie Martini ex quinque hont terre sitis in 

parochia de Kessel in (dg: manso Henrici de) loco dicto Heijnen Hoeve van 

Mameren inter hereditatem Alberti filii quondam Henrici de Kessel ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Eijndoven ex alio atque ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi de 

Kessel filii quondam Johannis Louwer ex uno et inter hereditatem heredum 

Willelmi Corstiaens ex alio promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Hubertus datum sabbato post post reminiscere. 

 

BP 1178 f 023v 09 za 29-02-1388. 

Thomas Yden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Yden soen #prebuit et reportavit#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 10 ±za 29-02-1388. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe en zijn vrouw Cristina wv Theodericus zvw 

Arnoldus gnd Coetman maakten bezwaar tegen alle vervreemdingen en 

verkopingen gedaan met een huis en erf van Willelmus zvw Henricus Loijer, 

in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus 

Stevens soen enerzijds en erfgoed van Jacobus Willems soen anderzijds, en 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

111 

met andere goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Johannes filius (dg: q) naturais quondam Walteri de Erpe maritus 

legitimus Cristine sue uxoris relicte quondam Theoderici filii Arnoldi 

quondam dicti Coetman et dicta Cristina omnes alienaciones et vendiciones 

factas cum domo et area Willelmi filii quondam Henrici Loijer sita in 

Busco ad finem vici Orthensis #inter hereditatem (dg: Stephani) Jacobi 

Stevens soen et inter hereditatem Jacobi Willems soen ex alio# et cum 

ceteris bonis quibuscumque eiusdem Willelmi ut dicebant calumpniaverunt. 

 

BP 1178 f 023v 11 ma 09-03-1388. 

Arnoldus zvw Godefridus Heerken beloofde aan zijn broer Gerardus Heerken de 

jongere een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en erf van voornoemde wijlen Godefridus, in Den Bosch, in het 

Gruitstraatje, tussen erfgoed van Dijna Meelmans en haar kinderen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Jacobus Aven soen anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi Heerken promisit ut debitor principalis 

se daturum et soluturum Gerardo Heerken juniori suo fratri hereditarium 

censum quatuor librarum monete hereditarie nativitatis (dg: Johannis) 

#Domini# ex domo et area dicti quondam Godefridi sita in Busco in vico 

dicto Gruijtstraetken inter hereditatem Dijne Meelmans et eius heredum ex 

uno et inter hereditatem quondam Jacobi Aven soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Berwout 

datum secunda post letare. 

 

BP 1178 f 023v 12 ma 02-03-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande heden, met 20 Brabantse 

dobbel, 3 franken voor 2 Brabantse dobbel gerekend, of 56 Hollandse plakken 

voor 1 Brabantse dobbel gerekend of de waarde, en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van 

Johannes van de Kloot, Johannes nzvw Walterus van Erpe en Johannes zv 

Ghisbertus van den Werde. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis duobus !durantibus cum XX Brabant dobbel 

scilicet III francken ?i II Brabant dobbel seu pro quolibet Brabant 

dobbel LVI Hollant placken seu valorem et cum censu anni redempcionis 

(dg: acta in camera) et cum arrestadiis ut in forma promittens ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Johanne filio naturali 

quondam Walteri de Erpe et Johanne filio Ghisberti van den Werde testibus 

datum anno LXXX octavo mensis marcii die II hora none. 

 

BP 1178 f 023v 13 vr 06-03-1388. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker beloofde aan Walterus Delijen en Walterus 

van Os een lijfrente van 5 pond geld, op het leven van Delia dvw voornoemde 

Egidius, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Willelmus [filius] quondam Egidii Zeelmaker promisit super habita et 

habenda (dg: Walt) se daturum et soluturum Waltero Delijen et Waltero de 

Os vitalem pensionem quinque librarum monete anno quolibet ad vitam Delie 

filie dicti quondam Egidii et non ultra nativitatis Domini ex omnibus et 

singulis suis bonis habitis et habendis #quocumque sitis# et cum dicta 

Delia mortua fuerit dictus Willelmus erit quitus. Testes Willelmus et 

Berwout datum sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 023v 14 vr 06-03-1388. 

Voornoemde Willelmus zvw Egidius Zeelmaker beloofde aan voornoemde Walterus 

en Walterus, ingeval voornoemde Deliana dvw Egidius Zeelmaker wettig 

nageslacht zou krijgen, tbv die wettige kinderen, een n-erfcijns van 5 pond 
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geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Willelmus; die cijns wordt niet betaald, zolang voornoemde Deliana leeft. 

 

Dictus Willelmus promisit super habita et habenda dictis Waltero et 

Waltero ad opus legitime prolis a Deliana filia dicti quondam Egidii 

Zeelmaker generande quod si contingat dictam Delianam legitimam genere 

prolem quod extunc dictus Willelmus dabit et exsolvet dicte legitime 

proli dicte Deliane hereditarium censum quinque librarum monete 

hereditarie nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti Willelmi habitis et 

habendis quocumque sitis hoc addito quod dictus census non persolvetur 

quamdiu dicta Deliana vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 023v 15 vr 06-03-1388. 

Elizabeth dvw Egidius Zeelmaker beloofde eenzelfde lijfrente en erfcijns. 

 

Elizabeth filia quondam Egidii Zeelmaker cum tutore promisit super habita 

et habenda #tantam# vitalem pensionem et tantum hereditarium censum eodem 

modo. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 D 10 f. 24. 

 Sexta post oculi: vrijdag 06-03-1388. 

 Secunda post judica: maandag 16-03-1388. 

 anno LXXX octavo mensis marcii die scilicet in profesto Gertrudis: 

   maandag 16-03-1388. 

 

BP 1178 f 024r 01 vr 06-03-1388. 

(dg: Elis). 

 

BP 1178 f 024r 02 vr 06-03-1388. 

Johannes zvw Johannes van Boemel beloofde zijn oom Rutgherus van Boemel 

schadeloos te houden van alle beloften, gedaan aan Lambertus gnd 

Drinchellinc over 6 morgen 1 hont land, gelegen achter de plaats gnd die 

Loefortse Hoeve enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel promisit super habita et 

habenda quod ipse Rutgherum de Boemel suum avunculum indempnem servabit 

ab omnibus et singulis pro[missonibus] factis et promissis Lamberto dicto 

Drinchellinc de sex iugeribus et uno hont terre sitis !retro locum dictum 

die Loefortsche Hoeve ex uno et inter communitatem [de] Roesmalen ex alio 

latere (dg: indempnem servare). 

 

BP 1178 f 024r 03 vr 06-03-1388. 

Destijds hadden Johannes gnd van Boemel zvw Johannes van Boemel en zijn 

broer Rutgherus 6 morgen 1 hont land, gelegen achter de plaats gnd die 

Loefortse Hoeve enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds uitgegeven 

aan Lambertus Drinchellinc vleeshouwer, voor de cijnzen van de stad Den 

Bosch en voor een b-erfcijns van 10 pond aan voornoemde broers Johannes en 

Rutgherus te betalen. Johannes zvw eerstgenoemde Johannes van Boemel 

beloofde thans voornoemde Rutgherus schadeloos te houden van alle beloften 

die in voornoemde brief staan. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus de (dg: Boem) Boemel filius 

quondam Johannis de Boemel et Rutgherus eius frater sex iugera (dg: 

terre) et unum hont terre sita retro locum dictum die Loefortsche Hoeve 

ex (dg: ex) uno et inter communitatem de Roesmalen ex alio dedissent ad 

hereditarium censum Lamberto Drinchellinc carnifici scilicet pro censibus 

oppidi de Busco exinde solvendis atque pro hereditario censu decem 

librarum dictis (dg: .) Johanni et Rutghero fratribus exinde solvendo 

prout in litteris constitutus igitur Johannes filius (dg: q) primodicti 

quondam Johannis de Boemel promisit super habita et habenda dictum 
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Rutgherum ab omnibus promissionibus et obligationibus in dictis litteris 

contentis indempnem servare. Testes Willelmus et Berwout datum sexta post 

oculi. 

 

BP 1178 f 024r 04 vr 06-03-1388. 

Johannes zvw Johannes van Boemel verklaarde dat zijn oom Rutgherus van 

Boemel de voogdij heeft afgerekend, die voornoemde Rutgherus heeft gehad 

over eerstgenoemde Johannes. Hij zag af van alle geschillen met voornoemde 

Rutgherus en diens erfgenamen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel palam recognovit sibi per 

Rutgherum de Boemel suum avunculum fore satisfactum (dg: ab omnibus bo) a 

#tota# mamburnitate quam dictus (dg: di) Rutgherus habuit in primodictum 

Johannem et bonis te rebus quibuscumque primodicti Johannis atque ab 

omnibus bonis et rebus (dg: q) que et quas dictus Rutgherus #tamquam 

mamburnus aut alias quovis modo# percepit et levavit ex parte et nomine 

primodicti Johannis a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

et ab omnibus (dg: causis quer) bonis et rebus et litteris ad primodictum 

Johannem spectantibus quas dictus Rutgherus sub se habuit a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem atque ab omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus (dg: meb) primodictus Johannes dictum 

Rutgherum aut eius heredes et bona impetere posset a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum promittens super 

omnia habita et habenda nunquam impetere occacione premissorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 05 vr 06-03-1388. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde zijn oom Rutgherus van Boemel schadeloos te 

houden van alle beloften, gedaan aan Henricus van Diegheden mbt over te 

dragen goederen. 

 

Primodictus Johannes promisit super habita et habenda Rutgherum de Boemel 

suum avunculum indempnem servare ab omnibus et singulis promissionibus et 

obligationibus et recognacionibus factis Henrico de Diegheden de bonis 

(dg: quibusd) quibusdam tradendis et porrigendis et si dictus Rutgherus 

(dg: b) eius bona quecumque imposterum peterentur aut requirierentur a 

dicto Henrico de Diegheden seu ab eius heredibus quod extunc primodictus 

Johannes #dictum Rut# et eius heredes ab huiusmodi impeticione et 

requisitione indempnes servare. Testes datum datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 06 vr 06-03-1388. 

(dg: Pet). 

 

BP 1178 f 024r 07 vr 06-03-1388. 

Petrus gnd Wouten soen ev Elizabeth dvw Henricus van den Polbroec gaf uit 

aan Johannes zvw Henricus van den Polbroec, Arnoldus zvw voornoemde 

Henricus van den Polbroec en Lambertus zvw Arnoldus Agnesen soen van Stripe 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Petrus en Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Blaerthem 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en de pachten, die voornoemde Henricus van den Polbroec hieruit 

betaalde, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, 

met Lichtmis ter plaatse gnd Gestel te leveren. De brief van de 3 

verkrijgers aan een van hen overhandigen of aan Willelmus zv Willelmus van 

Laervenne. 

 

Et erunt 4or littere. 3 paccionarii solverunt scilicet unus dedit I 

cleijke pro I grosso Flandrensi. 

Petrus dictus Wouten #soen# maritus et tutor legitimus Elizabeth #sue 

uxoris# filie quondam Henrici van den (dg: Polb) Polbroec omnes (dg: he) 

hereditates et bona quecumque dictis Petro et Elizabeth eius uxori de 
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morte quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Blaerthem sancti Lamberti ad locum dictum 

Ghestel (dg: Gs) sita ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

(dg: van de) filio quondam Henrici van den Polbroec Arnoldo filio dicti 

quondam Henrici van den Polbroec et Lamberto filio quondam Arnoldi 

Agnesen soen de Stripe ab eisdem 3 hereditarie possidenda pro (dg: on) 

censibus et paccionibus quos dictus Henricus van den Polbroec exinde 

solvere consuevit dandis etc atque pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Eijndoven danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis (dg: in supra) et in dicto loco Ghestel vocato (dg: de) 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aiam 

obligatioem deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis 

promiserunt indivisi super omnia sufficientem facere. Testes Willelmus et 

Berwout datum sexta post oculi. Tradetur littera 3 paccionariorum alteri 

eorum seu Willelmo (dg: de) filio Willelmi de Laervenne. 

 

BP 1178 f 024r 08 vr 06-03-1388. 

Johannes zvw Johannes van Boemel zv Johannes van Boemel verkocht aan 

Arnoldus Moninc een b-erfcijns65 van 8 pond geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Peperstraat, tussen die Scitestraat enerzijds en erfgoed van 

Willelmus gnd Coelner anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Johannes van 

Boemel gekocht had van de broers Petrus Valant en Gerardus van Eijke, kvw 

Henricus Postel. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel filii Johannis de Boemel 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et (dg: orto sit) area sita in Busco 

in vico dicto Peperstraet inter vicum dictum die Scitestraet ex uno et 

inter hereditatem Willelmi dicti Coelner ex alio quem censum (dg: dicti) 

primodictus Johannes de Boemel erga Petrum Valant et Gerardum de Eijke 

fratres filii quondam Henrici Postel emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat vendidit Arnoldo 

Moninc supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: di) deponere tali 

condicione quod dictus Arnoldus Monic dictum censum ad eius vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad eius heredes presentes 

hereditarie devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 09 vr 06-03-1388. 

Walterus van Boemel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Boemel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 10 ma 16-03-1388. 

Johannes zvw Johannes Sluijsman van Gheldorp beloofde aan Johannes zvw 

Jacobus van Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Johannes Sluijsman, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus van Scijnle enerzijds en wijlen Arnoldus Noude glazenmaker 

anderzijds. 

 

Johannes (dg: filius Sluijsman) filius quondam Johannis Sluijsman de 

Gheldorp promisit se daturum et soluturum Johanni filio quondam Jacobi de 

Berze hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex domo et area dicti quondam Johannis 

Sluijsman sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem (dg: 

quondam) Arnoldi de Scijnle ex uno et inter quondam Arnoldi Noude 

                         
65 Zie ← BP 1177 f 313v 03 do 19-07-1386, verkoop van een erfcijns van 3 

pond uit waarschijnlijk deze erfcijns. 
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vitrificis ex alio promisit super omnia sufficientem facere. Testes (dg: 

.) Ghisbertus et Sijmon datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 024r 11 ma 16-03-1388. 

En hij kan terugkopen met 25 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend of de waarde, echter uitsluitend als voornoemde Johannes 

van Berze de pacht zou willen verkopen of vervreemden. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van schepenen, Henricus van Helvoert verwer, en de 

broers Johannes Moelnere en Ghibo Herinc. 

 

A. 

Et poterit (dg: redemp) redimere cum XXV Brabant dobbel scilicet (dg: X) 

LIIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valore videlicet 

non poterit redimere (dg: ni) nisi quando dictus Johannes de Berze 

voluerit dictam paccionem vendere vel alienare promittens ut in forma. 

Acta in camera presentibus scabinis Henrico de Helvoert tinctore Johanne 

Moelnere et Ghibone Herinc fratribus datum anno LXXX octavo mensis marcii 

die scilicet in profesto Gertrudis hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 024r 12 ma 16-03-1388. 

Johannes Moelnere en zijn broer Ghibo Herinc beloofden aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoert verwer 13½ Hollandse dobel, 45 Hollandse plakken voor 

1 dobbel gerekend of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Johannes Moelnere et Ghibo Herinc eius frater promiserunt Henrico van der 

Bruggen de Helvoert tinctori XIII et dimidium Hollant dobel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato (dg: ad) seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 13 ma 16-03-1388. 

Ghibo Herinc beloofde zijn voornoemde broer Johannes Moelnere schadeloos te 

houden. 

 

Ghibo Herinc promisit dictum Johannem Moelnere eius fratrem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 024r 14 ±ma 16-03-1388. 

Henricus Gruijter van Uden en Willelmus van Volke verklaarden dat zij enige 

tijd geleden, namelijk toen Johannes Snellart en Elizabeth ndvw Leonius van 

Langvelt in het huwelijk werden verbonden, daarbij als getuigen aanwezig 

waren. Voornoemde wijlen Leonius van Langvelt heeft toen goederen 

geschonken en ook een erfpacht, als huwelijksgift. 

 

Nos Johannes Lo et B notum facimus quod constituti coram nobis Henricus 

Gruijter de (dg: de) Uden et Willelmus de Volke qui deposuerunt et 

testificat[i sunt] sub eorum prestito? ?juramento tactis sacrosanctis ad 

requisitionem judicis in Busco quod ipsi He et W (dg: tamq) quodam 

tempore evoluto scilicet quando Johannes Snellart et Elizabeth eius uxor 

filia naturalis quondam Leonii de Langvelt per matrimonium copulabuntur 

presentes ibidem tamquam #testes et# homines matrimoniales interfuerunt 

quandoque dictus Leonius quondam de Langvelt pertunc inter cetera bona 

que idem quondam dedit dicto Johanni Snellart cum dicta Elisabeth 

n[omin]e dotis et in subsidium huiusmodi matrimonii eciam contulit et 

dedit ac donavit et supportavit dicto Johanni Snellart cum dicta 

Elizabeth sua uxore nomine dotis et in subsidium huiusmodi matrimonii 

hereditariam paccionem. 

 

1178 mf1 D 11 f. 24v. 

 Quinta post letare: donderdag 12-03-1388. 
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BP 1178 f 024v 01 do 12-03-1388. 

Franco Nollekens en zijn zoon Martinus Quap enerzijds en Aleijdis dvw 

Hadewigis Stripe en Johannes van Beke zvw Philippus ev Aleijdis dv 

eerstgenoemde Aleijdis anderzijds maakten een erfdeling van een hoeve van 

wijlen voornoemde Hadewigis, onder Vught. 

Voornoemde Aleijdis en Johannes Beke kregen (1) het woonhuis en de 

schaapskooi, met ondergronden, de misse, de helft van de tuin aan de kant 

van voornoemd huis, de osendrup van voornoemd huis aan de kant van de 

schuur met een breedt van 4 voet, (2) een akker en een aangelegen 

heidekamp, aldaar, voor de deur van voornoemd huis, over de weg, rondom 

tussen de gemeint, (3) de helft van een heidekamp, 3 morgen groot, aldaar, 

naast Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode, met een eind strekkend aan een gemene 

dijk, te weten de helft richting de dijk, (4) een akker, 10 hont 39 roeden 

groot, uit een erfgoed dat tot de hoeve behoort, aldaar, tussen de gemeint 

enerzijds en een heidekamp aldaar anderzijds, te weten de akker in dat 

erfgoed richting voornoemd huis, op een akker na, (5) een akker en 

aangelegen tuin, 8 hont en 4½ hont groot, uit voornoemd erfgoed dat tot de 

hoeve behoort, te weten de akker en tuin in voornoemd erfgoed, richting 

voornoemd huis, op 3 tussengelegen akkers na, (6) de helft van een akker, 

gnd die Geer, 4½ hont groot, uit voornoemd erfgoed van de hoeve, te weten 

de helft richting de gemeint, (7) de helft van 6 lopen land, ter plaatse 

gnd in die Oude Hoeve, tussen Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en 

Mathias Rademaker anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

Mathias, (8) de westelijke helft van een beemd, in de beemden van 

Cromvoirt, naast voornoemde Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode, (9) de helft 

van ½ bunder beemd, ter plaatse gnd die Cromvoirtse Beemden, welke 

jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van kvw Erardus Wouters soen. Een 

stukje erfgoed van de hoeve en de put daarin, gelegen voor het woonhuis van 

de hoeve, en een weg vanaf dit stukje tot aan de misse zullen 

gemeenschappelijk zijn. Voornoemde Franco en Matheus hebben recht van weg 

over de misse naast het woonhuis. Verder is er over en weer recht van weg. 

 

Franco Nollekens et Martinus (dg: eius) Quap eius filius ex una parte et 

Aleijdis filia quondam Hadewigis Stripe cum tutore et Johannes de Beke 

filius quondam Philippi maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie primodicte Aleijdis ex altera parte palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam manso dicti quondam 

Hadewigis sito infra parochias de Vucht et de attinentiis eiusdem mansi 

ut dicebant mediante qua divisione domus #habitationis# et ovile cum suis 

fundis (dg: dicti mansi) atque fimarium dictum missen dicti mansi atque 

medietas orti siti ibidem scilicet illa medietas dicti orti que medietas 

sita est versus dictam domum atque stillicidium dicte domus in latere 

versus horreum (dg: ibid) dicti mansi quod stillicidium continet #et 

habebit# quatuor pedatas in latitudine item ager terre (dg: #unum# unum 

et dimidium iugera terre continens #minus sex et dimidia virgatis minus#) 

atque campus terre mericalis (dg: eidem agro novem) eidem agro terre 

adiacens siti ibidem ante januam dicte domus ultra plateam inter (dg: 

communem plateam) communitatem ubique coadiacentem item medietas cuiusdam 

campi terre mericalis tria iugera continentis siti ibidem contigue iuxta 

hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci Cnode tendentis cum uno fine 

ad communem aggerem scilicet illa medietas que sta est versus (dg: 

dictam) dictum aggerem item (dg: pecia terre t X hont et XXXIX virgatas 

continens sita ibidem inter communitatem ex uno et inter iamdictum campum 

tria iugera terre continentem ex alio item quadam pecia terre octo hont 

et quatuor et quidam ortus continentes octo hont et quatuor et dimidiam 

virgatas siti ibidem) item quidam ager X hont et XXXIX virgatas continens 

de quadam hereditate ad dictum mansum spectante sita ibidem inter 

communitatem ex uno et inter quendam campum merice ibidem ex alio 

scilicet ille ager qui situs est in dicta hereditate versus dictam domum 

uno agro dempto item quidam ager terre (dg: octo) et ortus sibi adiacens 

octo hont et quatuor et dimidium hont continentes (dg: siti) de dicta 
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hereditate ad dictum mansum spectante (dg: -s) scilicet ille ager et 

ortus qui siti sunt (dg: versus) in eadem hereditate versus dictam domum 

tribus agris terre demptis #et interiacentibus# item medietas (dg: 

cuiusdam) cuiusdam agri dicti die Gheer quatuor et dimidium hont 

continentis (dg: sit) de predicta hereditate dicti mansi scilicet illa 

medietas que sita est versus communitatem item medietas (dg: sex l) sex 

lopinatarum terre sitarum in loco dicto in die Aude Hoeve inter 

hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter 

hereditatem Mathie Rademaker ex alio scilicet illa medietas que sita est 

versus hereditatem dicti Mathie item medietas prati ad dictum mansum 

spectantis siti in pratis de Cromvoirt contigue iuxta #hereditatem# dicti 

Goeswini filii quondam (dg: Goeswini) #Gheerlaci# Cnode scilicet illa 

medietas que sita est versus occidens item medietas dimidii bonarii prati 

(dg: s) ad dictum mansum spectantis siti in loco dicto die Cromvoirtsche 

Beemde (dg: q) et quod dimidium bonarium (dg: annu) prati annuatim 

dividitur contra hereditatem liberorum quondam Erardi Wouters soen ut 

dicebant (dg: dictis) prout ibidem dicte hereditates site sunt et 

limitate ut dicebant dictis Aleijdi et (dg: promittentes ratam servare) 

Johanni Beke cesserunt in partem promittentes ratam servare tali 

condicione quod (dg: h) quadam particula hereditatis dicti mansi et (dg: 

puteus) #puteus# consistens in eadem (dg: permanebit perpetue communis 

eorum sit) siti ante domum habitationis dicti mansi et quadam via tendens 

a dicta particula hereditatis usque ad fimarium dicti mansi #prout ibidem 

sita est# perpetue permanebit eorum communis item quod dicti Franco et 

Matheus perpetue libere poterint ire et redire et ambulare ac cum suis 

bestiis et curribus pergere per fimarium dicti mansi situm iuxta dictam 

domum habitationis (dg: ad) quotiens indigebunt et eis placuerit et visum 

suum expedire item quod una dictarum partium perpetue viabit aliam partem 

vemendi et redeundi et pergendi ad suas hereditates sibi mediante eadem 

divisione in partem cessas per suas hereditates ibidem sitas ad minus 

dampnum. 

 

BP 1178 f 024v 02 do 12-03-1388. 

Franco Nollekens en zijn zoon Martinus Quap kregen (1) een akker, 2½ morgen 

75 roeden groot, uit een erfgoed van de hoeve, welk erfgoed aldaar gelegen 

is tussen de gemeint enerzijds en een heidekamp anderzijds, te weten de 

akker waarop de schuur van de hoeve staat, samen met deze schuur, (2) een 

akker, 6½ hont 27½ roeden groot, uit voornoemd erfgoed van de hoeve, te 

weten de akker aan de kant van de eerstgenoemde akker, op een tussengelegen 

akker na, (3) een akker, tuin en helft van een akker gnd die Geer, uit 

voornoemd erfgoed van de hoeve, tezamen 7 hont 17 roeden groot, naast 

Theodericus Berwout, (4) de helft van 6 lopen land, ter plaatse gnd die 

Oude Hoeve, tussen Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en Mathias 

Rademaker anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Goeswinus, (5) 

een heidekamp, 9½ hont minus 20 roeden groot, aldaar, tussen akkerland van 

de hoeve enerzijds en voornoemde Goeswinus anderzijds, (6) de helft van een 

heidekamp, 3 morgen groot, aldaar, naast voornoemde Goeswinus, te weten de 

helft naast laatstgenoemd heideveld, (7) de oostelijke helft van een beemd 

in de beemden van Cromvoirt, naast voornoemde Goeswinus, (8) de helft van ½ 

bunder beemd, ter plaatse gnd die Cromvoirtse Beemden, welke ½ bunder 

jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van kvw Erardus Wouters soen, (9) een 

deel van de tuin voor de deur van het woonhuis van de hoeve, naast een 

gemene weg enerzijds en de rest van de tuin van de hoeve anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione (dg: horreum cum suo fundo dicti et cum suis 

stillicidiis dicti mansi) quidam ager terre duo et dimidium iugera et 

septuaginta quinque virgatas continens de hereditate ad dictum mansum 

spectante que hereditas sita est ibidem inter communitatem ex uno et 

inter quendam campum merice ex alio scilicet ille ager super quem horreum 

dicti mansi consistit #simul cum eodem horreo# item quidam ager terre sex 

et dimidium hont terre et XXVII et dimidiam virgatas continens de 
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iamdicta hereditate ad dictum mansum spectante scilicet ille ager qui 

situs versus primodictum agrum uno (dg: enim) agro dempto et interiacente 

item (dg: quinque) quidam ager terre et quidam ortus et medietas cuiusdam 

agri dicti die Gheer de dicta hereditate (dg: s) ad dictum mansum 

spectante (dg: si) qui ager et ortus et medietas agri die Gheer vocati 

continent simul septem hont et XVII virgatas (dg: .) et siti sunt juxta 

hereditatem Theoderici Berwout item medietas sex lopinatarum terre 

sitarum in loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Goeswini filii 

quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Mathie Rademaker ex 

alio scilicet illa medietas que sita est versus dictam dicti Goeswini 

item quidam campus terre mericalis (dg: situs ibidem inter hereditatem 

dicti Goeswini ex.. X) novem et dimidium hont minus viginti virgatis 

continens situs ibidem inter terras arabiles dicti mansi ex uno et inter 

hereditatem dicti Goeswini ex alio (dg: tendens) item medietas cuiusdam 

campi #terre# mericalis tria iugera terre continentis siti ibidem 

contigue hereditatem dicti Goeswini ut dicebant scilicet illa medietas 

que sita (dg: v) est (dg: versus) contigue iuxta jamdictum campum merice 

(dg: no) immediatim precedente item medietas prati ad dictum mansum 

spectantis siti in pratis de Crumvoert contigue iuxta hereditatem dicti 

Goeswini scilicet illa medietas que sita est versus oriens item medietas 

dimidii bonarii prati ad dictum mansum spectantis siti (dg: ibidem) in 

loco dicto die Cromvoertsche (dg: Hoeve) Beemde et quod dimidium bonarium 

prati annuatim dividitur contra hereditatem liberorum quondam Erardi 

Wouters soen (dg: pro) item quedam pars orti siti ante januam domus 

habitationis dicti mansi contigue iuxta communem (dg: stega) plateam ex 

uno et inter reliquum ortum dicti mansi ex alio prout dicte hereditates 

ibidem sunt site et limitate dictis Franconi et Matheo eius filio 

cesserunt in partem promittentes ratam servare tali condicione quod 

dictus Franco premissa ad suam vitam possidebit et post eius decessum 

dictus Matheus integraliter possidebit 

 

BP 1178 f 024v 02 do 12-03-1388. 

Zou Aleijdis dv eerstgenoemde Aleijdis overlijden zonder nageslacht, dan 

gaan, na overlijden van voornoemde Aleijdis, Aleijdis en Johannes van Beke, 

de erfgoederen naar de broederschap van de H.Maria Maagd, volgens testament 

van Katherina ev Johannes Slotel. Zou voornoemde Johannes van Beke leven, 

na overlijden van voornoemde Aleijdis en Aleijdis, dan zal hij de goederen 

voor de duur van zijn leven bezitten, totdat hij een wettig huwelijk zou 

sluiten. Zou voornoemde Aleijdis dv eerstgenoemde Aleijdis overlijden, 

terwijl er wettig nageslacht is, dan zal dat nageslacht, na overlijden van 

voornoemde Aleijdis, Aleijdis en Johannes van Beke, de erfgoederen 

verkrijgen. Voornoemde Aleijdis, Aleijdis en Johannes van Beke en, na hun 

overlijden, voornoemde broederschap, als die de goederen verkrijgt, zullen 

alle lasten betalen, die hieruit gaan namens voornoemde wijlen Katherina en 

die voornoemde wijlen Katherina hieruit betaalde. Johannes zvw Godefridus 

van Erpe en Johannes van Beircke, als propositi van voornoemde 

broederschap, ratificeerden deze verdeling. 

 

Tali condicione quod #primodicta Aleijdis# dictas hereditates dictis 

Aleijdi et Johanni de Beke in partem cessas ad suam vitam integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictam Aleijdem eius filiam (dg: p) 

devolvendas et si contingat dictam Aleijdem filiam primodicte Aleijdis 

decedere sine prole genita vel generanda superviva remanente extunc (dg: 

dicte) #huiusmodi# hereditates (dg: primodicte) post decessum dicte 

Aleijdis (dg: eius ux eius u dicti Johannis de Beke) et Aleijdis et 

Johannis de Beke omnium ad confraternitatem presbitrorum et clericorum 

beate Marie virginis hereditarie devolventur iuxta editionem testamenti 

Katherine uxoris olim Johannis Slotel et si contingat dictum Johannem de 

Beke vivere post decessum dictarum Aleijdis et Aleijdis ambarum extunc 

idem Johannes de Beke huiusmodi hereditates ad eius vitam (dg: .. .) 

possidebit quousque ad legitimum matrimonium contraxerit videlicet si 
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contingat dictam Aleijdem filiam primodicte Aleijdis decedere et aliquam 

prolem legitimam ab ea genitam vel generandam post se relinquere (dg: 

...) supervivam extunc huiusmodi proles legitima post decessum dictarum 

Aleijdis Aleijdis et Johannis de Beke huiusmodi hereditates hereditario 

jure obtinebit et habebit (dg: de hiis me) hoc tamen addito quod dicte! 

Aleijdis Aleijdis et Johannes de Beke et post eorum decessum dicta 

confraternitas si dicte hereditates ad (dg: .) ipsam (dg: s) devolvi 

contingat! solvere omnia onera que exinde sunt solvenda ex parte et 

nomine dicte quondam Katherine et (dg: quod ip) et que ipsa quondam 

Katherina exinde solvere consuevit et hiis mediantibus Johannes filius 

quondam Godefridi de Erpe et Johannes de Beircke tamquam (dg: consc) 

propositi dicte confraternitatis huiusmodi divisionem (dg: d) laudaverunt 

et ratificaverunt in omnibus et per omnia #promittentes tamquam propositi 

ratam servare#. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post letare. 

 

1178 mf1 D 12 f. 25. 

 Tercia post letare: dinsdag 10-03-1388. 

 

BP 1178 f 025r 01 di 10-03-1388. 

Hr Johannes priester, Arnoldus, Theodericus, Petrus, Elizabeth en Agnes, 

kvw Arnoldus Mersman de oudere, maakten een erfdeling van goederen die aan 

hen behoren. 

Voornoemde heer Johannes kreeg (1) alle rogge-akkers, heiden en vennen van 

voornoemde wijlen Arnoldus Mersman, gelegen onder Oss, Hees en Berghem, 

uitgezonderd een hofstad gelegen naast het kerkhof van de kerk van Oss, 

naast erfgoed van Pelgrimus Snijder, (2) 3½ morgen van voornoemde wijlen 

Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, met een kamp, eertijds van 

wijlen Rijcoldus van den Broec, grootvader van voornoemde kinderen, (3) 1 

morgen land van voornoemde wijlen Arnoldus Mersmanm, in Oss, ter plaatse 

gnd Opperen Poel, richting het oosten, (4) 5 hont land van voornoemde 

wijlen Arnoldus Mersman, in Tefelen, in Arts Mersmans Kamp, tussen Ghibo 

Wouters soen enerzijds en voornoemde Agnes anderzijds, (5) 5 oude groot, 

die Rodolfus die Pelser, 1 oude groot, die Johannes Boegart, en 1 oude 

groot, die Zeelkinus Bastart betaalt aan voornoemde wijlen Arnoldus 

Mersman. Voornoemde hr Johannes zal alle lasten dragen die hieruit gaan. 

 

(dg: Magister) #Dominus# Johannes #presbiter# Arnoldus Theodericus Petrus 

Elizabeth et Agnes liberi quondam Arnoldi Me[rs]man senioris cum tutore 

palam recognoverunt se di[visionem] hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione 

omnes hereditates arabiles siliginee (dg:-as) #atque omnes (dg: terre) 

hereditates mericales et ....... venne# dicti quondam Arnoldi Mersman 

quocumque locorum infra parochias de Os de Hees et de Berchen site et 

prout dictus quondam Arnoldus Mersman in eisdem decessit excepto (dg: 

quondam) quodam domistadio dicti quondam Arnoldi Mersman sito iuxta 

cymitherium ecclesie de Os iuxta hereditatem (dg: Pl) Pelgrimi sartoris 

(dg: ut dicebant dictis magistro Johanni et Eliz cessit) item tria (dg: 

et et d) et dimidium iugera terre #dicti quondam Arnoldi# sita in 

parochia de Os ad locum dictum Scadewijc (dg: in) simul in (dg: ..) uno 

campo et que tria et dimidium iugera terre fuerant quondam Rijcoldi van 

den Broec avi olim dictorum liberorum item unum iuger terre dicti quondam 

Arnoldi Mersman situm in parochia de Os in loco dicto Opperen Poel versus 

oriens item quinque hont terre vel circiter dicti quondam Arnoldi Mersman 

sita in parochia de Tefelen in campo dicto Arts Mersmans Camp inter 

hereditatem Ghibonis Wouters soen ex uno et inter hereditatem pedicte 

Agnetis ex alio #in ea quantitate qua ibidem sita est +# ut dicebant 

dicto (dg: magistro) #domino# Johanni cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt ?etc et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

dampna equaliter portabunt hoc addito quod dictus (dg: magister) 

#dominus# (dg: Pl) Johannes solvere tenebitur et portare onera ad dictas 

hereditates de jure spectantia sic quod aliis (dg: ali) dampna exinde 
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eveniant. Testes Willelmus et Hubertus datum tercia post letare. 

 

BP 1178 f 025r 02 di 10-03-1388. 

+ item quinque (dg: grossi) grossi antiqui quos Rodolfus die Pelser et I 

grossum antiquum quem Johannes Boegart I (dg: I) grossum antiquum quem 

Zeelkinus Bastart dicto quondam Arnoldo Mersman solvere consueverunt. 

 

BP 1178 f 025r 03 di 10-03-1388. 

Voornoemde broers Arnoldus en Theodericus, zvw Arnoldus Mersman de oudere, 

kregen (1) 5 hont in Oss, ter plaatse gnd die Beemden, tussen wijlen 

Gerardus gnd van Os enerzijds en Henricus Wejer anderzijds, (2) 3 morgen 4 

hont land, in Tefelen, in een kamp gnd Art Mersmans Kamp, tussen 

erfgoederen gnd Aanweiden enerzijds en wijlen Robbertus van Doerne 

anderzijds, (3) 14 hont land, in Oss, achter Schadewijk, tussen 

eerstgenoemde Petrus en Elizabeth enerzijds en voornoemde Agnes anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quinque hont sita in parochia de Os in loco 

dicto die Beemden inter hereditatem Gerardi (dg: de) quondam dicti de Os 

ex uno et inter hereditatem Henrici Wejer ex alio item (dg: quatuor iug) 

tria iugera et quatuor hont terre sita in parochia de Tefelen in campo 

dicto Art (dg: Mes) Mersmans Camp inter hereditates dictas Aenweijden ex 

uno et inter hereditatem quondam Robberti de Doerne ex alio item XIIII 

hont terre sita in parochia de Os retro Scadewijc inter hereditatem (dg: 

predicte ..) primodictorum Petri et Elizabeth ex uno et inter hereditatem 

dicte Agnetis ex alio (dg: in) in ea quantitate qua ibidem site sunt 

dictis Arnoldo et Theoderico fratribus cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore ratam servare et 

dampna equaliter portabunt #et onera#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 04 di 10-03-1388. 

Voornoemde Petrus en Elizabeth, kvw Arnoldus Mersman de oudere, kregen (1) 

14 hont land, in Oss, achter de plaats gnd Mekelen Donk, tussen Gerardus 

Vilt enerzijds en Johannes zv Henricus gnd Rijcouts soen anderzijds, (2) 10 

hont land, in Tefelen, ter plaatse gnd in die Elsbeemd, tussen erfgoed gnd 

de Bruins Beemd enerzijds en Johannes Mersman de oudere anderzijds, (3) 14 

hont land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Oss, achter Schadewijk, naast 

voornoemde broers Arnoldus en Theodericus in het oosten. 

 

Et mediante qua divisone XIIII hont terre sita in parochia de Os retro 

locum dictum Mekelen (dg: donc) Donc inter hereditatem Gerardi Vilt et 

(dg: Henrici) Johannis filii Henrici dicti (dg: Rijcouts) #Rijcouts# soen 

ex alio item X hont terre sita in parochia de Tefelen in loco dicto (dg: 

d) in die Elsbeemt inter hereditatem dictam den Bruijns Beemt ex uno et 

inter hereditatem Johannis Mersman (dg: sen) senioris ex alio item XIIII 

hont terre #dicti quondam Arnoldi# sita in parochia de Os retro Scadewijc 

(dg: si) contigue hereditatem Arnoldi et Theoderici fratrum predictorum 

in latere versus oriens in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebant 

dictis Petro et Elizabeth cesserunt in partem super quibus etc 

promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt #et 

onera#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 05 di 10-03-1388. 

Voornoemde Agnes dvw Arnoldus Mersman de oudere kreeg (1) 1 morgen land in 

Oss, ter plaatse gnd op den Opperen Poel, naast voornoemde hr Johannes, (2) 

½ morgen land van wijlen voornoemde Arnoldus Mersman, in Oss, ter plaatse 

gnd die Schouwebeemden, waaruit 5 schelling gemeen paijment moeten worden 

betaald, (3) 5 hont land, in Tefelen, in een kamp gnd Art Mersmans Kamp, 

naast voornoemde hr Johannes enerzijds en Johannes van den Heijnxthoevel 

anderzijds, (4) 5 hont, in Oss, achter Schadewijk, naast voornoemde broers 

Arnoldus en Theodericus, richting het westen. 
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Et mediante qua divisione unum iuger terre situm in parochia de Os ad 

locum dictum op den (dg: Opp) Opperen Poel (dg: inter) #contigue iuxta# 

hereditatem dicti domini Johannis (dg: ex uno et inter hereditatem) item 

dimidium (dg: d ju) juger terre dicti quondam Arnoldi Mersman situm in 

parochia de Os ad locum dictum die Scouwebeemden et ex quo dimidio iugero 

terre quinque solidi communis pagamenti de jure sunt solvendi item 

quinque hont terre sita in parochia de Tefelen in campo dicto Art 

Mersmans Camp contigue iuxta hereditatem dicti domini Johannis ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Heijnxthoevel item quinque hont sita 

in parochia de Os retro Scadewijc (dg: inter here) contigue (dg: dicte) 

iuxta hereditatem Arnoldi et Theoderici fratrum predictorum in latere 

versus occidens ut dicebant (dg: dicte Ag) in (dg: ...) ea quantitate qua 

ibidem site sunt dicte Agneti cesserunt in partem ut alii super quibus 

etc promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 06 di 10-03-1388. 

Voornoemde hr Johannes, Theodericus, Petrus, Elizabeth en Agnes, kvw 

Arnoldus Mersman de oudere, droegen over aan hun broer Arnoldus hun deel in 

een hofstad van wijlen voornoemde Arnoldus Mersman, in Oss, naast het 

kerkhof van de kerk van Oss, naast Pelegrinus snijder enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Dicti dominus Johannes Theodericus Petrus Elizabeth et Agnes cum tutore 

totam partem et omne jus eis competentes in quodam domistadio dicti 

quondam Arnoldi Mersman sito in parochia de Os iuxta cymitherium ecclesie 

de Os contigue iuxta hereditatem Pelegrini sartoris ex uno et inter 

communem viam ex alio supportaverunt Arnoldo eorum fratri promittentes 

cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 07 di 10-03-1388. 

Voornoemde hr Johannes, Arnoldus, Theodericus, Petrus en Agnes, kvw 

Arnoldus Mersman de oudere, droegen over aan hun voornoemde zuster 

Elizabeth hun deel in een huis, erf en tuin, van voornoemde wijlen Arnoldus 

Mersman, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Johannes zvw Godefridus van Erpe enerzijds en erfgoed van Robbertus van den 

Broecke anderzijds. 

 

Dicti dominus Johannes Arnoldus Theodericus Petrus et Agnes cum tutore 

totam partem et omne jus eis competentes in domo et area #et orto# dicti 

quondam Arnoldi Mersman sita in Busco ad locum (dg: dictum) dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis filii quondam Godefridi de (dg: 

Os) Erpe ex uno et inter hereditatem Robberti van den (dg: Broecke) 

Broecke ex alio supportaverunt dicte Elizabeth eorum sorori promittentes 

cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 08 di 10-03-1388. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere droeg over aan zijn broer 

hr Johannes Mersman priester een b-erfcijns van 3 oude schilden, en een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

erfgoederen in Oss, welke cijnzen Arnoldus Mersman verworven had van 

Johannes van Ouden. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris hereditarium 

censum trium aureorum denariorum antiquorum communiter (dg: scild) scilde 

(dg: ..) vocatorum (dg: atque) boni auri et iusti ponderis atque 

hereditarium censum viginti solidorum monete (dg: quos) solvendum 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia 

de Os et quos census predictos Arnoldus Mersman erga Johannem de Ouden 

acquisiverat prout in litteris supportavit domino Johanni Mersman (dg: 

suo f) presbitro suo fratri cum litteris et aliis et jure promittens 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 09 di 10-03-1388. 

Arnoldus zvw Arnoldus Mersman droeg over aan zijn broer hr Johannes Mersman 

priester (1) 2 stukken land, in Oss, (1a) 1 zester rogge groot, naast de 

plaats gnd die Schadewijkse Weg enerzijds en hr Egidius zvw hr Godefridus 

van Os anderzijds, (1b) 3 lopen rogge groot, naast de plaats gnd de 

Berghemse Weg, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en 

Rijchmoedis gnd van den Heijnthoevel anderzijds, aan eerstgenoemde Arnoldus 

verkocht door Johannes zvw Zebertus gnd Rodinc, (2) 8 hont land, in Oss, op 

de gemeint aldaar, achter de plaats gnd Schadewijk, tussen erfgoed van de 

H.Geest in Oss enerzijds en Franco zv Henricus gnd Vrancken soen 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zvw Zebertus gnd Rodinc van Os. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Mersman duas pecias terre sitas in 

parochia de Os quarum una unum sextarium siliginis in semine continens 

iuxta locum dictum die Scadewijcsche Wech ex uno et inter hereditatem 

domini Egidii filii quondam domini Godefridi de Os ex alio et !tres 

lopinos siliginis in semine capiens iuxta locum dictum den !den 

Berchenssche Wech inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno et 

inter hereditatem Rijchmoedis dicte (dg: ?d) van den Heijnthoevel ex alio 

sunt site venditas (dg: ..) primodicto Arnoldo a Johanne filio quondam 

Zeberti dicti Rodinc prout in litteris et octo hont terre sita in 

parochia de Os supra communitatem ibidem retro locum dictum Scadewijc 

inter hereditatem mense sancti spiritus in (dg: Busco) Os ex uno et inter 

hereditatem Franconis filii Henrici dicti Vrancken soen ex alio vendita 

sibi a Johanne filio quondam Zeberti dicti Rodinc de Os prout in litteris 

supportavit domino Johanni Mersman presbitro suo fratri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025r 10 di 10-03-1388. 

Arnoldus gnd Mersman droeg over aan zijn broer hr Johannes Mersman priester 

(1) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Broek, tussen erfg van 

Agnes gnd Ghenen enerzijds en ......s Venbossche anderzijds, aan hem 

verkocht door Theodericus gnd Schout schoenmaker, (2) 3½ hont land, in Oss, 

ter plaatse gnd Vranken ......., tussen erfg vw Delija gnd Maes enerzijds 

en Aleijdis ev Gherisius gnd Ghenen soen anderzijds, aan hem verkocht door 

Theoderico zv ....... en zijn vrouw Yda dvw Gerardus gnd Bouwelken. De 

brief van hr Johannes overdragen aan Gerardus Vilt zv Elizabeth Mersman of 

aan hem en ook de brief van Petrus. 

 

Arnoldus dictus Mersman peciam terre sitam in parochia de Os in loco 

dicto int Broec inter hereditatem heredum Agnetis dicte Ghenen ex uno et 

inter hereditatem ......s Ve[n]bossch[e ex] alio venditam sibi a 

Theoderico dicto Schout sutore prout in litteris atque tria et dimidium 

hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum Vrancken ....... inter 

hereditatem heredum quondam Delije dicte Maes ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis uxoris Gherisii dicti Ghenen soen ex alio vendita sibi a 

Theoderico dicto ....... .....re et Yda eius uxore filia quondam Gerardi 

dicti Bouwelken prout in litteris supportavit domino Johanni Mersman 

presbitro suo fratri cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens ratam 

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

Tradetur littera domini Johannis Gerardo Vilt (dg: fi) filio Elizabeth 

Mersman vel sibi et eciam littere !?Petri. 

 

1178 mf1 D 13 f. 25v. 

 Tercia post letare: dinsdag 10-03-1388. 

 Quarta post letare: woensdag 11-03-1388. 
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BP 1178 f 025v 01 di 10-03-1388. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel verkocht aan Henricus Riemsleger een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd het Goed ter Roetart, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Neinsel, naast de brug aldaar, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 30 pond. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel hereditarie vendidit Henrico 

Riemsleger hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex bonis dictis tGoet ter (dg: ..) Roetart sitis in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Neijnsel iuxta pontem ibidem et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque sitis ut 

dicebat promitens warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditario censu XXX librarum exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Hubertus datum 

tercia post letare. 

 

BP 1178 f 025v 02 di 10-03-1388. 

Ywanus van Brolijo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus de Brolijo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 03 di 10-03-1388. 

Lambertus van Eirde beloofde aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van 

Eijcke 24 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Lambertus de Eirde promisit Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi 

de Eijcke XXIIII Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 04 wo 11-03-1388. 

Jacobus zvw Henricus Kelner van Bucstel verkocht aan Rutgherus van Boemel 

zvw Johannes van Boemel zijn helft in een b-erfcijns van 14 pond geld, die 

voornoemde Jacobus en Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen met Pasen beuren, 

gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Boxtel, tussen een weg behorend 

aan voornoemd huis, erf en tuin en aan erfgoed van Gheerlacus en Gloria, 

kvw voornoemde Henricus Kelner, enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, strekkend vanaf het water gnd die Dommel achterwaarts tot aan 

erfgoed van Henricus gnd Gruijter, (2) de helft van voornoemde weg en het 

gebruik van deze helft, (3) een poort op voornoemde weg, naast voornoemd 

water gnd die Dommel, (4) de helft van de brug, aldaar, voor voornoemd 

huis, (5) een akker, aldaar, aan het eind van voornoemde tuin, (6) een 

beemd aldaar, over voormoemd water gnd die Dommel, (7) een tuin, in Boxtel, 

ter plaatse gnd die Helsdonc, welke voornoemde erfgoederen voornoemde 

Jacobus en Everardus in cijns hadden uitgegeven aan voornoemde Rutgherus 

van Boemel, voor (a) 4 oude groten, (b) een erfcijns van 3 lichte ponden, 

geld waarvoor ten tijde van de betaling van die cijns gemeenlijk in Boxtel 

brood en bier worden gekocht, aan de heer van Boxtel te betalen, (c) 

voornoemde cijns van 14 pond. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Kelner de Bucstel medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XIIII librarum monete (dg: solvendo here) 

quem censum XIIII librarum dictus Jacobus et Everardus filius quondam 

Arnoldi Ghenen soen solvendum habent hereditarie in festo pasche ex domo 

et area ac orto sitis in Bucstel inter quandam viam spectantem ad domum 

aream et ortum predictos et ad (dg: G) hereditatem Gheerlaci et Glorie 

liberorum dicti quondam Henrici Kelner ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio tendentibus ab aqua dicta die Dommel retrorsum ad 

hereditatem Henrici dicti Gruijter (dg: cum) et ex medietate predicte vie 

et pleno usu et fructione eiusdem (dg: vie) medietatis atque ex porta 
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consistente supra dictam viam iuxta dictam aquam die Dommel vocatam et 

cum medietate pontis consistentis ibidem ante dictam domum item ex quodam 

agro terre sito ibidem ad fine! dicti orti atque ex quodam prato sito 

ibidem ultra dictam aquam die Dommel vocatam atque ex quodam orto sito in 

parochia de Bucstel ad locum dictum die Helsdonc quas hereditates 

predictas dicti Jacobus et Everardus dederant ad censum Rutghero de 

Boemel filio quondam Johannis de Boemel scilicet pro quatuor grossis 

antiquis et pro hereditario censu trium librarum levi[!or]um monete pro 

qua tempore solucionis huiusmodi census panis et cervisia communiter 

vendentur et ementur in Bucstel domino de Bucstel exinde solvendo et pro 

predicto censu XIIII librarum prout in litteris vendidit dicto Rut de 

Boemel supportavit cum litteris et jure occacione dicte medietatis dicti 

census XIII! librarum promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: Berwout) Sijmon et Hubertus datum quarta post 

letare. 

 

BP 1178 f 025v 05 wo 11-03-1388. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Johannes van Bruheze beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 354 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 17-05-1388; 20+30+17=57 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

(dg: Johannes de Bruheze et) Arnoldus Sta de Spanct #et Johannes de 

Bruheze# promiserunt Philippo Jozollo etc CCC et LIIII aude scilde 

Francie ad penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena quinque. 

Testes Berwout et Hubertus datum (dg: .) quarta post letare. 

 

BP 1178 f 025v 06 wo 11-03-1388. 

Johannes van Bruheze en Arnoldus Stamelart van Spanct beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 80 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

17-05-1388; 20+30+17=57 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Bruheze et Arnoldus Stamelart de Spanct promiserunt Philippo 

Jozollo etc octoginta aude scilde Francie ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 07 wo 11-03-1388. 

Philippus Jozollus als houder van de navolgende brief verklaarde ontvangen 

te hebben van Johannes van Bruheze en Arnoldus Stamelart van Spanct en van 

niemand anders, 310 oude schilden, die hr Theodericus van Bronchorst heer 

van Bathenborch ridder, zijn zoon jkr Ghisbertus en voornoemde Johannes van 

Bruheze en Arnoldus Stamelart beloofd hadden aan voornoemde Philippus, tbv 

Thomas Asinarius en de zijnen, kooplieden in Den Bosch, of aan de houder 

van de brief. Voornoemde Philippus droeg66 de brief over aan voornoemde 

Johannes van Bruheze en Arnoldus Stamelart. 

 

Philippus Jozollus tamquam lator litterarum infratactarum palam 

recognovit sibi tamquam latori earundem litterarum fore satisfactum a 

Johanne de Bruheze et Arnoldo Sta de Spanct et a nemine alio a trecentis 

et decem aureis denariis antiquis communiter scilde vocatis (dg: pro) 

quos dominus Theodericus de Bronchorst dominus de Bathenborch milite! 

domicello! Ghisberto! (dg: f) eius filio! et Johanne de Bruheze et (dg: 

St) Arnoldo! Stamelart predictis! (dg: prout in litteris et ad maiorem 

evidenciam promiss hiusmodi satisfactionis dictus J) promiserunt dicto 

(dg: Joh) Philippo ad opus Thome Asinarii et eius sociorum mercatorum in 

Busco vel latori earundem litterarum prout in litteris et ad maiorem 

evidenciam dictus Philippus tamquam lator huiusmodi litterarum dictas 

                         
66 Zie → BP 1178 f 271v 08 ma 11-07-1390, hr Theodericus van Bronchorst heer 

van Bathenborch ridder beloofde al zijn schulden aan Johannes van Bruheze 

en Arnoldus Stamelart van Spanct te betalen. Mogelijk verband met de 

overdracht van 11-03-1388 van deze schuldbrief. 
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litteras (dg: cum) cum earum vigore dictis Johanni de Bruheze et Arnoldo 

(dg: de) Stamelart supportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 08 wo 11-03-1388. 

Aleijdis dvw Johannes gnd Stripen wv Petrus van Alfen bakker en Johannes 

van Beke zvw Philippus ev Aleijdis, dv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Petrus, verkochten aan Bertoldus gnd van Arle zvw Nijcholaus van Arle een 

b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, nu aan verkopers behorend, 

uit een b-erfpacht van 3 mud 2 zester, welke pacht van 3 mud 2 zester 

Henricus van den Waude aan voornoemde wijlen Johannes Stripe met Sint-

Andreas leverde, gaande uit erfgoederen in Haaren bij Oisterwijk. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis dicti Stripen relicta quondam Petri de 

Alfen pistoris cum tutore et Johannes de Beke filius quondam Philippi 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie 

dictorum Aleijdis et quondam Petri hereditariam paccionem decem 

sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: de here) nunc ad ipsos 

spectantem de hereditaria paccione trium modiorum et duorum sextariorum 

dicte mensure quam paccionem trium modiorum et duorum sextariorum 

Henricus van den (dg: Wauden) Waude dicto quondam Johanni Stripe solvere 

consuevit et tenebatur hereditarie (dg: pu) Andree ex hereditatibus sitis 

in parochia de Haren prope Oesterwijc (dg: et quam p) hereditarie 

vendiderunt Bertoldo dicto de Arle filio quondam Nijcholai de Arle 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Stripe deponere. 

Testes Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 09 wo 11-03-1388. 

Henricus zv Hubertus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius (dg: f) Huberti Steenwech prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 10 wo 11-03-1388. 

Johannes van Beke zvw Philippus beloofde aan zijn schoonmoeder Aleijdis dvw 

Johannes Stripe een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit 4 morgen land, in Rosmalen, naast erfgoed 

gnd Geroncs Heide enerzijds en de gemeint anderzijds, welke 4 morgen 

voornoemde Johannes verworven had van Ghibo Herinc en kinderen en erfg vw 

Theodericus van Megen. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi promisit super omnia se daturum 

et soluturum Aleijdi filie quondam Johannis Stripe sue socrui 

hereditariam paccionem decem sextariorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie Andree ex quatuor iugeribus terre dicti venditoris sitis in 

parochia de Roesmalen contigue iuxta hereditatem dictam Geroncs Heijde ex 

uno et inter communitatem ex alio et que quatuor iugera terre dictus 

Johannes erga Ghibonem Herinc et liberos et heredes quondam Theoderici de 

Megen acquisiverat ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 11 wo 11-03-1388. 

Bertoldus van Arle zvw Nijcholaus van Arle beloofde aan Johannes van Beke 

zvw Philippus 70 Hollandse gulden of de waarde met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 05-04-1388) te betalen. 

 

Bertoldus de Arle filius quondam Nijcholai de Arle promisit Johanni de 

Beke filio quondam Philippi LXX Hollant gulden seu valorem ad (dg: pa) 

octavas pasce proxime futuras persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 12 wo 11-03-1388. 

Willelmus zvw Henricus Rode van Bucstel beloofde aan zijn broer Baudewinus, 
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Gerardus Wilde en Henricus van Arkel een n-erfcijns van 25 oude schilden, 

met Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Rode de Bucstel promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Baudewino suo fratri Gerardo Wilde et 

Henrico de Arkel hereditarium censum (dg: XXX) XXV aude scilde 

hereditarie pasche ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

sitis. Testes Aa et Willelmus datum supra. Tradetur littera dicto 

Willelmo. 

 

BP 1178 f 025v 13 wo 11-03-1388. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp verkocht aan Johannes 

Scillinc ongeveer 9 bunder groeze, in Deurne, in de herdgang van Vlierden, 

tussen Godefridus van den Hoevel, zijn zoon Godefridus en Zegherus van 

Vlierden enerzijds en een heideweg van eerstgenoemde Johannes anderzijds, 

met een eind strekkend aan een dijk aldaar en met het andere eind aan 

eerstgenoemde Johannes, zoals omgeven door een oude sloot, belast met 10 

oude groot aan voornoemde verkoper met Sint-Remigius te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp novem bonaria 

vel circiter hereditatis dicte (dg: gries) groeze sita in parochia de 

Doerne in pastoria de Vlierden inter hereditatem Godefridi van den Hoevel 

Godefridi eius filii et Zegheri de Vlierden ex uno et inter #viam# 

mericalem (dg: dicti) primodicti Johannis ex alio tendentia cum uno fine 

(dg: ad quendam) usque ad (dg: fine) quendam aggerem ibidem et cum 

reliquo fine (dg: ad communitatem de Doerne) #ad hereditatem primodicti 

Johannis# prout ibidem sita sunt et per antiquum fossatum circumfossata 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Scillinc promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis X grossis antiquis (dg: domino duci exinde 

solvendis) dicto venditori exinde solvendis hereditarie Remigii solvendis 

annuatim. Testes Aa et Berwout datum supra. Et quem dictus emptor exinde 

[solvet]. 

 

BP 1178 f 025v 14 wo 11-03-1388. 

Voornoemde Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp verkocht aan 

Johannes Scillinc het deel, dat wijlen voornoemde Johannes van Gheldorp 

had, in een erfgoed, deels heide en deels groeze, in Deurne, in de herdgang 

van Vlierden, tussen 9 bunder groeze die waren van wijlen voornoemde 

Johannes van Gheldorp, nu van Johannes Scillinc, enerzijds en de gemeint 

van Deurne anderzijds, met een eind, richting de molen van Deurne, 

strekkend tot aan de gemeint van Deurne en met het andere eind tot aan een 

dijk aldaar, zoals dit behoorde aan wijlen voornoemde Johannes van 

Gheldorp. 

 

Dictus Johannes #totam partem et omne jus quam et quod dictus quondam 

Johannes de Gheldorp habuit quovis modo in# quadam hereditate partim 

terra mericalis et partim terra dicta groeze sita in parochia de Doerne 

in pastoria de Vlierden (dg: inter) inter novem bonaria hereditatis dicte 

groeze que fuerant dicti quondam Johannis de Gheldorp (dg: nunc) nunc ad 

Johannem Scillinc spectantia ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Doerne ex alio tendente cum uno fine versus molendinum de 

Doerne usque ad communitatem (dg: Doe) de Doerne et cum reliquo fine 

#usque# ad quendam aggerem ibidem (dg: prout ibidem prout) in tota ea 

quantitate qua ibidem sita est et ad dictum quondam Johannem de Gheldorp 

consuevit atque in omni eo jure quo huiusmodi hereditas primodicta ad 

dictum quondam Johannem de Gheldorp spectare consuevit ut dicebat 

#vendidit Johanni Scillinc# promittens (dg: warandiam in omni eo jure quo 

ad dictum quondam Johannem de Gheldorp spectare) #ratam servare# et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 
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quondam Johannis de Gheldorp. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 025v 15 wo 11-03-1388. 

Voornoemde Johannes Scillinc beloofde aan voornoemde verkoper een 

n-erfcijns van 18 oude groten met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

voornoemde 9 bunder. 

 

Dictus Johannes Scillinc promisit se daturum et soluturum #(dg: ven.. 

..)# dicto venditori hereditarium censum XVIII aude grossorum seu valorem 

hereditarie Remigii ex dictis novem bonariis. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 D 14 f. 26. 

 Quarta post letare: woensdag 11-03-1388. 

 Quinta post letare: donderdag 12-03-1388. 

 

BP 1178 f 026r 01 wo 11-03-1388. 

Johannes Scillinc verkocht aan Johannes van Gheldorp zvw Johannes van 

Gheldorp (1) een huis67 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Matheus Rademaker enerzijds en een weg die daar vanaf de gemene 

weg achterwaarts loopt naar het gemene water, behorend aan voornoemde 

Johannes Scillinc en aan Johannes Vrieze, anderzijds, welk huis en erf 

reiken vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de osendrup van het 

rosmolenhuis aldaar, minus 1 voet, (2) de helft in voornoemde weg, belast 

met 18 penning oude cijns aan de hertog, een b-erfcijns van 20 schelling 

oude pecunia, en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

Voornoemde weg zal gemeenschappelijk eigendom zijn van voornoemde koper en 

voornoemde Johannes Vrieze. 

 

Johannes Scillinc domum et aream sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Mathei Rademaker ex uno et inter quandam viam (dg: 

sitam ibidem) tendentem ib[idem] a communi platea retrorsum usque ad 

communem (dg: p) aquam et spectantem ad dictum Johannem Scillinc et ad 

Johannem Vrieze ex alio et que domus et area predicta (dg: s) tendit a 

communi platea retrorsum usque ad stillicidium domus molendini equorum 

ibidem retro consistentem minus una (dg: un) pedata (dg: ?retro b) atque 

medietatem (dg: dicte) ad se spectantem in dicta via ut dicebat vendidit 

Johanni de (dg: v) Gheldorp filio quondam Johannis de Gheldorp promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: ex censu d) decem et octo denariis antiqui census domino duci et 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie et hereditario censu XX 

solidorum (dg: ..) communis pagamenti exinde solvendis hoc addito quod 

(dg: dictus) dicta via prout ibidem sita est permanebit perpetue communis 

dicto emptori et dicto Johanni Vrieze ad utendum ab eis et eorum altero 

quotiens indigebunt et eis (dg: ..) placuerit. Testes Aa et Berwout datum 

quarta post letare. 

 

BP 1178 f 026r 02 do 12-03-1388. 

Johannes zvw Ermgardis gnd Boghart van Os verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Loijer een stuk land, in Oss, bij de plaats gnd Moersbeemd, tussen 

Gerardus Bessellen enerzijds en Johannes gnd Muijl anderzijds, aan hem 

verkocht door Johannes gnd Gruijter van Osse. Walterus zvw Walterus van Os 

deed afstand. 

 

Johannes filius quondam Ermgardis dicte [B]oghart de Os quandam peciam 

terre sitam in parochia de Osse prope locum communiter dictum Moersbeemt 

inter hereditatem Gerardi Bessellen ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Muijl (dg: d) ex alio venditam sibi a Johanne dicto Gruijter de 

(dg: Os) Osse prout in litteris vendidit Henrico (dg: soen) filio quondam 

                         
67 Zie → BP 1178 f 123v 08 do 28-10-1389, verkoop van het huis, erf en helft 

van de weg. 
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Henrici Loijer cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Walterus filius quondam 

Walteri de Os super dicta pecia terre et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem exparte sui 

deponere. Testes Aa et Hubertus datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 026r 03 do 12-03-1388. 

Arnoldus van Enode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Enode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 04 do 12-03-1388. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Godefridus zv Godefridus Sceijvels 70 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Godefrido filio Godefridi Sceijvels 

septuaginta florenos monete Hollandie seu valorem (dg: ad) a nativitatis 

Johannis ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 05 do 12-03-1388. 

Albertus zvw Henricus Aelbrechts soen verkocht aan Johannes zvw Arnoldus 

Aelbrechts soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

ter plaatse gnd Dungen, aan het woonhuis van verkoper te leveren, gaande 

uit 2 morgen beemd, in Herlaar, ter plaatse gnd Bollenbroek, tussen 

Arnoldus van den Steen enerzijds en Lodo gnd Lode Willems soen anderzijds, 

reeds belast met 3 penning grondcijns. 

 

Albertus filius quondam Henrici Aelbrechts soen hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Arnoldi Aelbrechts soen hereditariam paccionem 

dimidii modii sliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: in Busc) ad locum dictum Donghen ad domum 

habitationis dicti venditoris tradendam (dg: ad) ex duobus (dg: bonariis) 

#iugeribus# prati dicti venditoris sitis in territorio de Herlaer in loco 

dicto Bollenbroec inter hereditatem Arnoldi van den Steen ex uno et inter 

hereditatem Lodonis dicti Lode Willems soen ex alio promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis (dg: ce) tribus denariis domino 

fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 06 do 12-03-1388. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem de helft van 1½ morgen land, eertijds van wijlen Henricus van 

Heze, ter plaatse gnd die Grote Vliedert, deze helft belast met een cijns 

aan de stad Den Bosch en een b-erfcijns van 15 schelling gemeen paijment 

aan Walterus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant (dg: dimidium bonarium p 

terre) #medietatem unius et dimidii (dg: p q bonaria fuerant) iugerum 

terre que unum et dimidium iugera terre fuerant# quondam Henrici de Heze 

(dg: situm in loco) sitorum in loco dicto die #Groten# Vliedert (dg: in 

quodam) hereditarie vendidit Godefrido filio quondam (dg: Arnoldi) Andree 

de Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

oppidi de Busco et hereditario censu quindecim solidorum communis 

pagamenti Waltero filio Arnoldi Tielkini (dg: exinde solvendis) ex dicta 

medietate solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 07 do 12-03-1388. 

Johannes Poeldonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Poeldonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 026r 08 do 12-03-1388. 

Ghibo Buijc vleeshouwer verkocht aan Nijcholaus Reijmbrant zvw Marcelius 

Coninc 2½ morgen land, achter de plaats gnd Vogeldonk, tussen wijlen 

Ghisbertus Lijsscap enerzijds en Martinus Berwout anderzijds. 

 

Ghibo Buijc carnifex duo et dimidium iugera terre sita retro locum dictum 

Vogeldonc inter quondam Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Martini Berwout ex alio hereditarie vendidit Nijcholao Reijmbrant filio 

quondam Marcelii Coninc promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 09 do 12-03-1388. 

Gerardus van der Hoppeneijcken verkocht aan zijn broer Nijcholaus van der 

Hoppeneijcke de helft in een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd die 

Gunterslaarse Bunders, ter plaatse gnd ter Scede Eike, tussen wijlen 

Johannes van den Lake enerzijds en Willelmus Coelnere anderzijds, strekkend 

aan 3 bunder behorend aan voornoemde Gerardus en aan diens voornoemde broer 

Nijcholaus, deze helft belast met 18 penning cijns aan de hertog. 

 

Gerardus (dg: van den) van der Hoppeneijcken medietatem ad se spectantem 

in pecia prati sita in parochia de Oerscot in loco dicto die 

Gunterslaersche Boenre ad locum dictum ter Scede (dg: Broec) #Eijcke# 

inter hereditatem quondam Johannis van den Lake ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Coelnere ex alio tendente ad tria bonaria spectantia 

ad dictum Gerardum et ad Nijcholaum eius fratrem ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditariam) hereditarie vendidit dicto Nijcholao van der Hoppeneijcke 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

decem et octo denariis census) decem et octo denariis census domino 

nostro duci (dg: exinde solve) ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 10 do 12-03-1388. 

Theodericus gnd Hermans soen verkocht aan Henricus Metten soen knecht van 

Johannes van Os ½ morgen 15 roeden land, in Oss, achter de plaats gnd 

Schadewijk, op de gemeint van Oss, tussen Franco zv Henricus Vrancken soen 

enerzijds en Arnoldus Zanders soen anderzijds, belast met 2 schelling 

paijment aan het altaar van het H.Kruis in de kerk van Oss. 

 

Theodericus dictus Hermans soen dimidium iuger et XV virgatas terre sitas 

in parochia de Os retro locum dictum Scadewijc supra communitatem de Os 

inter hereditatem Franconis filii Henrici Vrancken soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Zanders soen ex alio hereditarie vendidit Henrico 

Metten soen famulo Johannis de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus solidis pagamenti altari sancte crucis in 

ecclesia de Os exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 11 do 12-03-1388. 

Arnoldus Zanders soen verkocht aan Henricus Metten soen ½ morgen 15 roeden 

land, in Oss, achter Schadewijk, op de gemeint van Oss, tussen Theodericus 

Hermans soen enerzijds en Marcelius gnd Zeel Vilt anderzijds, belast met 2 

schelling gemeen paijment aan het altaar van het H.Kruijs in de kerk van 

Oss. 

 

Arnoldus Zanders soen dimidium iuger et XV virgatas terre sita in 

parochia de Os retro Scadewijc supra communitatem de Os inter hereditatem 

Theoderici Hermans soen ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Zeel 

Vilt ex alio hereditarie vendidit Henrico Metten #soen# promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus solidis communis 

pagamenti altari sancte crucis in ecclesia de Os exinde solvendis. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 026r 12 do 12-03-1388. 

Ghiselbertus Vullinc en Willelmus van Cleve beloofden aan Johannes Carnauwe 

254 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1388) te betalen. 

 

Ghiselbertus Vullinc et Willelmus de Cleve promiserunt Johanni Carnauwe 

ducentos et quinquaginta quatuor florenos dictos gulden monete Hollandie 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 13 do 12-03-1388. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 196, inv.nr.2155, 12-03-1388; monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Laurentius gnd Jacobs soen verkocht aan Godefridus van Vlimen een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Gerardus Broes soen aan voornoemde 

Lambertus beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, aan het einde van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Willelmus Weijer enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Laurentius anderzijds. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Laurentius dictus Jacobs soen hereditarium censum viginti solidorum 

monete quem Gerardus Broes soen promisit se daturum et soluturum dicto 

Lamberto hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

domistadio sito in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Willelmi Weijer ex uno et inter hereditatem dicti Laurentii ex alio 

prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido de Vlimen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 14 do 12-03-1388. 

Willelmus van der Haseldonc verkocht aan Aleijdis van Lijer een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit (1) 2 morgen 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Agnes 

Dachverlies enerzijds en Nijcholaus Reijmbrant en zijn mede-erfgenamen 

anderzijds, reeds belast met de cijns aan de stad, (2) een huis en tuin 

aldaar, tussen wijlen Ghibo Herinc enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, dit huis en de tuin reeds belast met een b-erfcijns van 50 

schelling geld. 

 

Willelmus van der Haseldonc hereditarie vendidit Aleijdi de Lijer 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Jacobi ex 

(dg: domo et) duobus iugeribus terre sitis in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Oetheren inter hereditatem Agnetis Dachverlies ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai Reijmbrant et suorum coheredum ex alio 

atque ex domo et orto sitis ibidem inter hereditatem quondam Ghibonis He-

(?dg: r)-rinc ex uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu oppidi de 

dictis duobus iugeribus terre et hereditario censu L solidorum monete ex 

dictis domo et orto (dg: de) prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026r 15 do 12-03-1388. 

Johannes van Stapel zvw Petrus van Stapel deed tbv Katherina wv Arnoldus 

gnd Bije en haar kinderen afstand van alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van Johannes Bije en diens vrouw Elizabeth, grootouders 

van voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan Johannes Bije zv 

voornoemde Katherina. 

 

Johannes de Stapel filius quondam Petri de Stapel super omnibus bonis 

sibi de morte (dg: J) quondam Johannis Bije et Elizabeth eius uxoris avi 

et avie olim dicti Johannis successione advolutis quocumque locorum (dg: 

sitis) consistentibus sive sitis ut dicebat ad opus Katherine relicte 
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quondam Arnoldi dicti Bije et eius liberorum renunciavit promittens ratam 

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

Tradetur littera Johanni Bije filio dicte Katherine. 

 

1178 mf1 E 01 f. 26v. 

 Quinta post letare: donderdag 12-03-1388. 

 Sexta post letare: vrijdag 13-03-1388. 

 Sabbato post letare: zaterdag 14-03-1388. 

 

BP 1178 f 026v 01 do 12-03-1388. 

Johannes Fijen snijder maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes van Colen die Plattijnmaker. 

 

Johannes Fijen sartor vendiciones et alienaciones factas per Johannem de 

Colen die Plattijnmaker calumpniavit. Testes Willelmus et Hubertus datum 

quinta post letare. 

 

BP 1178 f 026v 02 do 12-03-1388. 

Voornoemde Johannes Fien soen maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus Jeger van de Duer. 

 

Dictus Johannes Fien soen vendiciones et alienaciones factas per Henricum 

Jeger de Duer (dg: ut dicebat) ut dicebat calumpniavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 026v 03 do 12-03-1388. 

Voornoemde Johannes Fijen soen maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Petrus Lommelman van den Vorstenbossch. 

 

Dictus Johannes Fijen soen vendiciones et alienaciones factas per Petrum 

Lommelman van den Vorstenbossch calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 026v 04 do 12-03-1388. 

Walterus van Audehoven en Johannes zv Johannes Spikerman beloofden aan 

Nijcholaus Rover 10 oude schilden of de waarde, met het octaaf van 

Pinksteren aanstaande (zo 24-05-1388) te betalen. 

 

Walterus de Audehoven et Johannes filius Johannis Spikerman promiserunt 

Nijcholao Rover X aude scilde seu valorem ad octavas penthecostes proxime 

futuras persolvendos sub pena V. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 05 do 12-03-1388. 

Johannes zv Johannes Spikerman beloofde Walterus schadeloos te houden. 

 

+. 

Johannes filius Johannis Spikerman promisit Walterum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 06 do 12-03-1388. 

Walterus van Audenhoven beloofde aan Henricus van den Putte 6 mud rogge, 

Bossche maat, en 55 Hollandse gulden of de waarde na maning te leveren en 

te betalen. 

 

Walterus de Audenhoven promisit Henrico van den Putte sex modios 

siliginis mensure de Busco #et# LV Hollant gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 07 do 12-03-1388. 

Johannes Cloet timmerman beloofde aan hr Henricus Buc een eiken huis van 5 

gebinten, met omhangen, deuren, venster en ander toebehoren, zoals mr 

Wolphardus, Arnoldus Hoernken, Henricus Matheus, Willelmus Boden, Willelmus 
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Coenen zullen oordelen, te plaatsen tussen nu en Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1388), op het erfgoed van voornoemde hr Henricus, ter plaatse gnd 

Loefort, op een plaats door voornoemde hr Henricus aan te wijzen. 

 

Johannes Cloet carpentarius promisit super omnia domino Henrico Buc quod 

ipse Johannes unam domum (dg: li) quercinam de (dg: qu) quinque bonis 

ligaturis cum appendiciis dictis omhangen et cum januis et fenestro et 

ceteris ad hanc spectantibus in omnibus et per omnia prout magister (dg: 

Arnoldus) Wolphardus Arnoldus Hoernken Henricus Matheus Willelmus Boden 

#Willelmus Coenen# intellexerunt et pronunciabunt infra hinc et 

nativitatis Johannis proxime futurum supra hereditatem dicti domini 

Henrici ad locum dictum Loefort (dg: supra hereditatem) in loco (dg: sib) 

sibi a dicto domino #Henrico# assignando (dg: sit) dicto domino Henrico 

situabit. Testes Berwout et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 08 vr 13-03-1388. 

Leonius van Erpe verpachtte te pachters recht aan Godefridus van den Pas 

zijn hoeve, in Venloen, voor een periode van 3 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 17-05-1388). Godefridus zal de gebouwen te pachters recht 

onderhouden van dak en wanden. Alle beesten en varend goed zullen voor de 

helft van Leonius zijn en voor de andere helft van Godefridus, uitgezonderd 

de hoenderen en ganzen, die aan Godefridus behoren. Godefridus zal niets 

voor geld voor iemand vervoeren, zonder toestemming van Leonius. Godefridus 

zal elk jaar aan Leonius een zeinde geven en 2 kapoenen. Godefridus zal de 

sloten en hekken onderhouden en in goede staat achterlaten. Een brief voor 

Leonius. 

 

Leonius de Erpe mansum suum situm in parochia de Venloen cum suis 

attinentiis dedit ad jus coloni Godefrido van den Pas ab eodem ad jus 

coloni ad spacium (dg: trium annorum) trium annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium (dg: p ad) 

possidendum additis condicionibus quod dictus Godefridus edificia dicti 

mansi ad jus coloni (dg: in dictis) dictis tribus annis durantibus in 

bona disposicione (dg: ad jus) de tecto et parietibus observabit item 

quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dictum mansum (dg: 

tri) cum suis attinentiis (dg: ad) mediatim ad dictum Leonium et mediatim 

ad dictum Godefridum spectabunt exceptis pullis et ancis que spectabunt 

ad dictum Godefridum item quod dictus Godefridus non vehet aliquod alicui 

pro pecunia sine consensu Leonii predicti item quod dictus Godefridus 

dabit dicto Leonio anno quolibet dictorum trium annorum unam decentem 

curialitatem dictam zeijnde (dg: .) duos capones item quod dictus 

Godefridus tenebit fossata et sepes dicti mansi cum suis atinentiis in 

bona disposicione dictis tribus durantibus et easdem fossata et sepes in 

exitu dictorum trium annorum in bona disposicione deliberabit et 

resignabit et secundum istas condiciones promisit ratam servare et alter 

repromisit super omnia. Testes Ghisbertus et Hubertus datum sexta post 

letare. Et erit una littera pro Leonio. 

 

BP 1178 f 026v 09 vr 13-03-1388. 

Henricus van Eele gaf uit aan Gheerlacus zv Wellinus Roveri een stuk land 

in Oisterwijk, tussen Oisterwijk en Kerkhoven, tussen Arnoldus gnd Emmen 

enerzijds en Johannes van Ghilze en Godefridus Munninc anderzijds, 

strekkend met een einde aan Walterus gnd Witen en met het andere einde aan 

kinderen gnd Zebrechts Kijnderen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht68 van 3 mud 7 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Thomas 

in Oisterwijk in het huis van wijlen Johannes van Eele te leveren; slechts 

op te geven met 10 mud 5 lopen rogge eens. 

 

                         
68 Zie → BP 1179 p 466v 12 zo 07-07-1392, overdracht van de pacht. 
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Henricus de Eele peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc (dg: inter) 

inter Oesterwijc et Kerrichoven inter hereditatem Arnoldi dicti (dg: 

Emmen) Emmen ex uno et inter hereditatem Johannis de Ghilze et Godefridi 

(dg: Mun Munninc ex) Munninc ex alio ut (dg: dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Gheerlaco filio We) tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Walteri dicti Witen et cum reliquo fine ad hereditatem 

liberorum dictorum Zebrechts kijnderen ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Gheerlaco filio Wellini Roveri ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione trium modiorum et septem lopinorum siliginis 

mensure de Oesterwijc danda et solvenda sibi ab alio hereditarie in festo 

Thome et in Oesterwijc (dg: tradenda ex premissis) in domo quondam 

Johannis de Eele tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod 

non resignabit nec demittet pro solucione dicte paccionis nisi cum X 

modiis et quinque lopinis siliginis dicte mensure dicto Henrico semel 

dandis. Testes Sijmon et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 10 vr 13-03-1388. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus Willems soen en Rutgherus van Audenhoven 

beloofden aan Johannes gnd Willems soen van Tijenrode 23½ gulden, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Pinksteren 

aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Nijcholaus (dg: filius quondam) filius quondam Nijcholai (dg: Willens) 

Willems soen et Rutgherus de Audenhoven promiserunt Johanni dicto Willems 

soen de Tijenrode XXIII et dimidium gulden scilicet XXX Hollant placken 

pro quolibet gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum (dg: 

futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 11 vr 13-03-1388. 

Petrus van Bascot beloofde aan voornoemde Nijcholaus en Rutgherus 23½ 

gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met 

Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit (dg: Ni) dictis Nijcholao et Rutghero XXIII et 

dimidium (dg: gl) gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 026v 12 vr 13-03-1388. 

Petrus Toijt zvw Petrus gnd Toijt verkocht aan Johannes gnd die Moelnere 

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

leveren, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van verkoper, gelegen 

onder Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, reeds belast met de grondcijns 

en een b-erfpacht van 15½ lopen rogge. 

 

Petrus Toijt filius quondam Petri dicti (dg: Tij) Toijt hereditarie 

vendidit Johanni dictis die Moelnere hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus (dg: q) et bonis 

quibuscumque dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout sitis promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione XV et dimidii lopinorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 13 vr 13-03-1388. 

Gheerlacus zv Wellinus Rovers en Johannes van Enghelen beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1388; 18+30+31+24=103 dgn) te betalen, op straffe van 2. 
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Gheerlacus filius Wellini Rovers et Johannes de Enghelen promiserunt 

Philippo Jozollo XXIIII aude scilde Francie (dg: seu valorem) ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 14 vr 13-03-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 15 vr 13-03-1388. 

Theobaldus zv Henricus Raet droeg over aan zijn voornoemde vader Henricus 

Raet 34 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, aan Johannes 

van de Kloot, tbv voornoemde Theobaldus, beloofd69. 

 

Theobaldus filius Henrici Raet triginta quatuor aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos scilicet quatuor florenis aureis 

communiter gulden vocatis pro tribus aureis denariis antiquis communiter 

aude scilde (dg: vocatis) in dicta pecunie summa (dg: s) computato 

promissos (dg: sibi a) Johanni de Globo ad opus dicti Theobaldi prout in 

litteris supportavit dicto Henrico Raet suo patri cum litteris et jure. 

Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 16 za 14-03-1388. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kist en Johannes zv Johannes 

Spikerman beloofden aan Arnoldus zvw Johannes Lemkens 34 Hollandse gulden 

of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini Kist et Johannes filius 

Johannis Spikerman promiserunt Arnoldo filio quondam Johannis Lemkens 

XXXIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Sijmon etBerwout datum (dg: fe) sabbato post letare. 

 

BP 1178 f 026v 17 za 14-03-1388. 

Johannes zv Johannes Spikerman beloofde Johannes de Dommellen schadeloos te 

houden. 

 

Scabini ....... 

Johannes filius Johannis Spikerman promisit Johannem de Dommellen 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 026v 18 za 14-03-1388. 

Johannes Kemerlinc beloofde aan Johannes gnd Bits zvw Goeswinus Smeets 11 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) 

te betalen. 

 

Johannes Kemerlinc promisit Johanni dicto Bits filio quondam Goeswini 

Smeets (dg: septem aude scilde scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

auden scilden) undecim Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Sijmon datum supra. 

 

1178 mf1 E 02 f. 27. 

 Sabbato post letare: zaterdag 14-03-1388. 

 Dominica judica: zondag 15-03-1388. 

 Secunda post judica: maandag 16-03-1388. 

 anno LXXX octavo mensis marcii die in profesto Gertrudis: 

   maandag 16-03-1388. 

                         
69 Zie ← BP 1177 f 229r 06 za 10-03-1386, Martinus Berwout beloofde op 24-06-1386 34 oude 
schilden te betalen. “4 gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 
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 Quinta post judica: donderdag 19-03-1388. 

 

BP 1178 f 027r 01 za 14-03-1388. 

Truda wv Henricus Posteels verkocht aan Willelmus die Buser zv Rolandus (1) 

een huis en erf van wijlen Johannes van Winckendonc en diens vrouw Yda gnd 

Telders, in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, naast erfgoed van 

wijlen Theodericus gnd Roeskens, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

uit een vak, in Den Bosch, op het gewanthuis, aan voornoemde Truda verkocht 

door Wiskinus gnd Wisken zvw Theodericus gnd Neven soen van Ghiessen70. 

 

Truda relicta quondam Henrici Posteels cum tutore domum et (dg: or) aream 

quondam Johannis de Winckendonc et (dg: d) Yde dicte Telders sue uxoris 

sitam in Busco in vico reparatorum veterum vestium contigue iuxta 

hereditatem quondam Theoderici #dicti# Roeskens atque hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam stallo dicto communiter vacke sito in Busco supra domum 

pannorum venditos dicte Trude a Wiskino dicto Wisken filio quondam 

Theoderici dicti Neven soen de (dg: ?Ghiessen) #Ghiess[en]# prout in 

litteris vendidit Willelmo die Buser filio Rolandi supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

sabbato post (dg: letare) letare. 

 

BP 1178 f 027r 02 za 14-03-1388. 

Nijcholaus Reijmbrant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Reijmbrant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027r 03 zo 15-03-1388. 

Reijnerus Haengrave en zijn vrouw Katherina dv Theodericus zvw Johannes van 

Gherwen wv Johannes van den Kerchove van Helmont droegen over aan Adam van 

Mierd, tbv Godestoedis sv voornoemde Johannes van den Kerchove en andere 

erfg vw Johannes van den Kerchove, het vruchtgebruik dat voornoemde 

Katherina heeft in alle goederen, die aan voornoemde Goestoedis en andere 

erfg vw voornoemde Johannes van den Kerchove gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Johannes van den Kerchove, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Katherina, uitgezonderd het vruchtgebruik in alle 

goederen van wijlen voornoemde Johannes van den Kerchove, in Helmond. 

 

Reijnerus Haengrave maritus legitimus Katherine sue uxoris filie (dg: 

quondam) Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen relicta quondam 

Johannis van den Kerchove de Helmont et dicta Katherina cum eodem tamquam 

cum tutore usufructum dicte Katherine competentem in omnibus bonis que 

Goestoedi sorori olim dicti Johannis (dg: d) van den Kerchove et aliis 

quibuscumque heredibus dicti quondam Johannis van den Kerchove de morte 

eiusdem quondam Johannis (dg: d) van den Kerchove successione advolutis 

et post mortem dicte Katherine successione advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis excepto in hoc usufructu dicte Katherine 

competente in omnibus bonis dicti quondam Johannis van den Kerchove sitis 

in parochia de Helmont ut dicebant supportaverunt Ade de Mierd ad opus 

dicte Godestoedis et aliorum heredum quorumcumque eiusdem quondam 

Johannis van den Kerchove promittentes ratam servare. Testes Willelmus et 

Berwout datum dominica judica. 

 

BP 1178 f 027r 04 ma 16-03-1388. 

Johannes Buerman ev Godestoedis svw Johannes van den Kerchove van Helmont 

verkocht aan Theodericus zvw Johannes van Gherwen alle goederen, die aan 

voornoemde Johannes Buerman en Godestoedis of hun kinderen gekomen waren na 

                         
70 Zie ← BP 1176 p 144v 16 wo 05-09-1380, dit huis en erf en de cijns werden verkocht aan 
Wiskinus zvw Theodericus gnd Neven soen van Ghiessen. 
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overlijden van voornoemde Johannes van den Kerchove, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van Katherina wv voornoemde Johannes van den 

Kerchove, gelegen in Aarle en in Beek bij Aarle. Godefridus Marsscalc deed 

afstand. Eerstgenoemde Johannes en Goetstodis en hun kinderen behouden de 

goederen die aan hen behoren volgens testament van wijlen Willelmus van den 

Kerchove. 

 

Johannes Buerman maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: K) 

Godestoedis sue uxoris sororis (dg: olim) quondam Johannis (dg: de He) 

van den Kerchove de Helmont omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: eis) dictis Johanni Buerman et Godestoedi seu 

alteri (dg: de morte) aut eorum liberis de morte dicti quondam Johannis 

(dg: de) van den Kerchove successione advoluta et post mortem Katherine 

relicte eiusdem quondam Johannis van den Kerchove successione advolvenda 

#quocumque locorum in parochia de Arle et in parochia de Beke prope Arle 

consistentia sive sita# atque totum jus et partem #(dg: omnia et sin)# 

eis in predictis bonis competentes quovis modo ut dicebat vendidit 

Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum heredum et (dg: f) liberorum deponere. Quo facto (dg: dominus He 

Henricus Scillinc presbiter super) #Godefridus Marsscalc# super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: salva tamen dicto domino Henrico 

hereditaria paccione medietate) salvis tamen primodicto Johanni et 

Goetstodie sue uxori predicte ac eorum liberis omni testamento a Willelmo 

quondam van den Kerchove facto et edito in suo vigore permansuro ac bonis 

et jure eis in (dg: dicto) eodem testamento competentibus. Testes Sijmon 

et Hubertus datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 027r 05 ma 16-03-1388. 

Hr Henricus Scillinc priester en zijn broer Theodericus gnd Puijstken, kvw 

Henricus Puijstken, en Bodo zvw Henricus Reghenberch ev Agnes dvw 

voornoemde Henricus Puijstken verkochten aan Theodericus zvw Johannes van 

Gherwen alle goederen, die aan hen gekomen waren, na overlijden van 

Johannes van den Kerchove, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Katherina wv voornoemde Johannes. 

 

Dominus Henricus Scillinc presbiter Theodericus (dg: eius Scillin) dictus 

Puijstken eius #frater# liberi quondam Henrici Puijstken et Bodo filius 

quondam Henrici #Reghenberch# maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici Puijstken (dg: totam partem et omne jus) #omnia 

bona mobilia immobilia hereditaria et parata# eis seu alteri eorum de 

morte quondam Johannis van den Kerchove successione advoluta et post 

mortem Katherine relicte eiusdem quondam Johannis successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita atque totam partem et omne jus 

eis seu eorum alteri competentes et imposterum in premissis #bonis 

quondam Johannis van den Kerchove# (dg: vendiderunt dicto Theoderico f) 

et totam partem et omne jus quod ipsi seu eorum alter acquisiverunt in 

quibuscumque bonis #dicti# quondam Johannis van den Kerchove contra 

personas (dg: persas) quascumque vendiderunt Theoderico filio quondam 

Johannis de Gherwen promittentes super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui) et impeticionem ex parte sui (dg: et 

suorum coheredum in premissis bonis quondam Johannis #heredum quondam 

Katherine) suorum coheredum in premissis# deponere et quod ipsi nunquam 

dictum emptorem nec possessores (dg: predictorum) quorumcumque bonorum 

dicti quondam Johannis van den Kerchove nunquam impetent nec vexabunt 

occacione eorundem bonorum #aut inde emergentia# nec in judicio nec in 

judicio spirituali nec alias quovis modo et quod ipsi nunquam acquirent 

aliquid vel alique de quibuscumque bonis dicti quondam Johannis (dg: de) 

van den Kerchove nec aliquod jus vel accionem eorundem bonorum contra 
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quascumque personas. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027r 06 ma 16-03-1388. 

En hr Henricus deed afstand van brieven die hij had. 

 

Et dominus Henricus renunciavit super litteris et prothocollis sub 

habitis in preiudicium dicti Theoderici. 

 

BP 1178 f 027r 07 ma 16-03-1388. 

Een instrument maken van voornoemde 2 contracten. Toevoegen op straffe van 

exceptie en op straffe van 50 oude schilden. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Laurentius van Gherwen, Moers van Gherwen en 

Cristianus zvw Godefridus Goben soen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem de dictis duobus contractibus addendo 

sub pena (dg: communi exp) ?exceptionis et sub pena L aude scilde 

dandorum ipso mediatim et mediatim partim ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Laurentio de Gherwen Moers de Gherwen et Cristiano 

filio quondam Godefridi Goben soen anno LXXX octavo mensis marcii die 

(dg: l) in profesto Gertrudis hora complete. 

 

BP 1178 f 027r 08 do 19-03-1388. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Walramus van Benthen met goederen ?behorend aan 

de heerlijkheid van Heeswijk, en verkopingen en vervreemdingen intussen 

gedaan door hr Willelmus van Aa ridder met goederen, die aan voornoemde 

heerlijkheid Heeswijk plachten te behoren. 

 

Arnoldus de Ghele flius quondam Jacobi omnes vendiciones factas per 

Walramum de Benthen cum bonis ad dominium ?civitatis de Heezewijc atque 

vendiciones et alienaciones factas interim per dominum Willelmum de Aa 

militem cum bonis que ad dictum dominium de Hezewijc pertinere 

consueverunt ut dicebat calumpniavit. Testes Ghisbertus et Willelmus 

datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 027r 09 do 19-03-1388. 

Henricus van der Bunsbeke en Walterus Herbrechts soen beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1388; 12+30+31+24=97 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus van der Bunsbeke et Walterus Herbrechts soen promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 E 03 f. 27v. 

 Secunda post judica: maandag 16-03-1388. 

 Quinta post judica: donderdag 19-03-1388. 

 

BP 1178 f 027v 01 ma 16-03-1388. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen gaf uit aan Johannes van Edingen kramer 

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

onder de vrijdom en in Berlicum, zoals wijlen voornoemde Johannes daarin 

gestorven was; de uitgifte geschiedde voor de onraad die wijlen voornoemde 

Johannes Noppen hiervan had en thans voor een n-erfcijns van 21 pond geld, 

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

 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen medietatem ad se 

spectantem in omnibus hereditatibus dicti quondam Johannis Noppen 

quocumque locorum infra libertatem (dg: si) et in parochia de Berlikem 

sitis prout dictus (dg: dic) quondam Johannes in eisdem decessit ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Edingen institori ab 
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eodem hereditarie possidendam pro oneribus dictis onraet que dictus 

quondam Johannes Noppen exinde solvere consuevit dandis et solvendis et 

pro hereditario (dg: pact) censu (dg: XXV) viginti unius librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Remigii ex 

dicta medietate promittens warandiam et (dg: ob) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Hubertus datum secunda 

post judica. 

 

BP 1178 f 027v 02 ma 16-03-1388. 

Johannes van Oijen Dircs soen verkocht aan Rodolphus die Kempe 4 morgen 60 

roeden land, afgemeten, in Oijen, ter plaatse gnd op de Uterdijk, tegenover 

de kerk van Oijen, tussen Henricus Hol enerzijds en Willelmus Dircs soen 

anderzijds, in welke 4 morgen 60 roeden de hofstad gnd Storms Hostat 

gelegen is, belast met 1 oude groot per morgen aan de grondheer. 

 

Johannes de Oijen Dircs soen quatuor iugera et sexaginta virgatas terre 

sitas in parochia de Oijen ad locum dictum op den Uterdijc in opposito 

ecclesie de Oijen inter hereditatem Henrici (dg: Hol ex) Hol ex uno et 

inter Willelmi Dircs soen ex alio et in quibus quatuor iugeribus et LX 

virgatis domistadium dictum Storms Hostat est situatum (dg: prout ibidem 

situm est vendidit) et cum prius est commensuratum in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho die Kempe 

promittens warandiam (dg: et obligationem dep) tamquam de hereditate ab 

omni aggere et censu libera et obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo (dg: domino) de quolibet iugero de jure solvendo domino fundi. 

Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 03 ma 16-03-1388. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Leijdecker verkocht aan Andreas van Audrigem 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes Meelman aan voornoemde 

Willelmus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen Nijcholaus, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, op de Dieze aldaar, tussen de Dieze 

enerzijds en de tuin van voornoemde Johannes anderzijds, met recht van weg 

over een weg die daar vanaf de Hinthamerstraat loopt naar voornoemd huis, 

erf en tuin. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Leijdecker hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Johannes Meelman promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area #et orto# dicti quondam Nijcholai sita in Busco in vico 

Hijntamensi super Dijesam ibidem decurrentem inter eundem Dijesam ex uno 

et inter ortum dicti Johannis ex alio atque ex jure eundi et redeundi in 

via quadam tendente ibidem a dicto vico (dg: l) Hijntamensi ad domum 

aream et ortum predictos prout in litteris (dg: su) vendidit Andree de 

Audrigem #supportavit# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 04 ma 16-03-1388. 

Martinus Leijdecker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Leijdecker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 05 ma 16-03-1388. 

Walterus van den Eijnde gaf uit aan Godefridus zvw Theodericus van der 

Hoeven een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, beiderzijds 

tussen wijlen Henricus Bloijs, strekkend met een eind aan de plaats gnd die 

Vloet; de uitgifte geschiedde voor 2 cijnshoenderen aan de grondheer, een 

b-erfcijns van 8 schelling 6 penning gemeen paijment, en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud 9½ lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op 

voornoemd stuk land te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 
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Godefridus tot onderpand een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, 

gaande uit zijn deel in een akker gnd die Nennekens Braak, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best. 

 

Walterus van den Eijnde peciam terre sitam in parochia de Oerscot in loco 

dicto ten Hout inter hereditatem #quondam# Henrici Bloijs ex utroque 

latere tendentem cum uno fine ad locum dictum die Vloet ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Godefrido filio quondam Theoderici van der 

Hoeven ab eodem hereditarie possidendam pro duobus pullis (dg: censib) 

censualibus domino fundi #et pro hereditario censu octo solidorum et sex 

(dg: de) denariorum communis pagamenti# exinde solvendis dandis etc atque 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum et novem et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictam peciam terre tradenda promittens warandiam 

et aliam (dg: de) obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Godefridus hereditariam paccionem dimidii #modii# 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie ex tota parte sibi 

competente in quodam (dg: di) agro dicto die Nennekens Brake sito in 

dicta parochia in loco dicto Best ad pignus imposuit promittens super 

omnia huiusmodi partem agri pro solucione dicte paccionis dimidii modii 

siliginis sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 06 ma 16-03-1388. 

Petrus van der Cappellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus van der Cappellen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 07 ma 16-03-1388. 

Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus bakker gaf uit aan Hessello gnd Hessels 

soen een stuk land in Erp, tussen voornoemde Hessello Hessels soen 

enerzijds en Johannes Bloijs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris peciam terre sitam 

in parochia de Erpe inter hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bloijs ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Hesselloni Hessels soen ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini fundi exinde solvendo etc dando etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 08 ma 16-03-1388. 

Voornoemde Hessello beloofde aan voornoemde Andreas 23 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389) te betalen. 

 

Dictus Hessello promisit dicto Andree XXIII Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 09 ma 16-03-1388. 

Godefridus Berniers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Berniers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 10 ma 16-03-1388. 

Mechtildis dvw Gerardus gnd Moelner van Vucht droeg over aan haar broer 

Hessello het deel dat aan haar gekomen was na overlijden van voornoemde 

Gerardus resp. dat aan haar zal komen na overlijden van haar moeder 

Mechtildis, in 2 dagmaten beemd, ter plaatse gnd die Maat, tussen wijlen 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

140 

Arnoldus van Waderle enerzijds en Johannes die Rode anderzijds. 

 

Mechtildis filia quondam Gerardi dicti Moelner de Vucht cum tutore totam 

partem et omne jus sibi (dg: competentes) #de morte dicti quondam Gerardi 

successione advolutas et post mortem Mechtildis eius matris successione 

advolvendas# in duabus diurnatis prati sitis in loco dicto die Maet inter 

hereditatem (dg: quondam domini) quondam Arnoldi de Waderle ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Rode ex alio ut dicebat supportavit 

Hesselloni suo fratri promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 027v 11 ma 16-03-1388. 

Johannes zvw Johannes Stamelart van Zonne droeg over aan zijn zuster Hilla 

alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

in Son. 

 

Johannes filius quondam Johannis Stamelart de Zonne omnes hereditates 

sibi de morte quondam suorum parentum (dg: successione suorum) 

successione advolutas quocumque in parochia de Zonne sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Hille sue sorori promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 12 ma 16-03-1388. 

(dg: Henricus zvw Henricus gnd Robbrechts soen van Os, zijn zuster Enghela, 

Petrus, Nijcholaus gnd Peters soen van Orthen, En). 

 

(dg: Henricus filius quondam Henrici dicti Robbrechts soen de Os #Enghela 

eius soror cum tutore# Petrus Nijcholaus dictus Peters soen van Orthen 

En). 

 

BP 1178 f 027v 13 ma 16-03-1388. 

Henricus zvw Henricus gnd Robbrechts soen van Os, zijn zuster Enghela, 

Nijcholaus gnd Peters soen van Orthen ev Yda dvw voornoemde Henricus 

Robbrechts soen en de gezusters Elizabeth en Margareta, dvw Engbertus 

Swartbroec, verkochten aan Henricus Venbossche 7 hont land, in Oss, ter 

plaatse gnd Paalakker, tussen Johannes van den Heijnxthoevel enerzijds en 

erfg vw Robbertus van Doerne anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Robbrechts soen !Os Enghela eius 

soror cum tutore Nijcholaus dictus (dg: Petrus) Peters soen de Orthen 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

Robbrechts soen Elizabeth et Margareta (dg: eius) sorores filie quondam 

Engberti Swartbroec cum tutore septem hont terre sita (dg: -s) in 

parochia de Os in loco dicto Paelacker inter hereditatem Johannis van den 

Heijnxthoevel ex uno et inter hereditatem (dg: lib) heredum quondam 

Robberti de Doerne ex alio (dg: h) in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

hereditarie vendiderunt (dg: domino Theoderico Venbossche ad opus) 

Henrico Venbossche (dg: sui patris) promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 027v 14 do 19-03-1388. 

Rutgherus van den Stadeacker deed tbv Henricus gnd Everdeijs afstand van 

een b-erfpacht van 28 lopen rogge, maat van Oirschot, die kv Willelmus gnd 

Rademaker van Best aan voornoemde Rutgherus met Lichtmis leverden, gaande 

uit erfgoederen die waren van Rutgherus, in Oirschot, ter plaatse gnd Best. 

 

Solvit. Debebunt VI denarios. 

Rutgherus van den Stadeacker super hereditaria paccione XXVIII lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot quam liberi Willelmi dicti Rademaker de Best 

dicto Rutghero solvere consueverunt et tenebantur hereditarie 

purificationis (dg: et in Oers) #ex# hereditatibus (dg: sitis) que 
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fuerant Rutgheri sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best ut 

dicebat ad opus Henrici dicti Everdeijs renunciavit promittens ratam 

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

Willelmus et Sijmon datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 027v 15 do 19-03-1388. 

Arnoldus gnd Bolle van Wetten verkocht aan zijn zuster Elizabeth een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een huis en tuin van verkoper, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Eikendonk, tussen Ygrammus van Doerne enerzijds en Johannes 

Boegart bv voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Arnoldus dictus Bolle de Wetten legitime vendidit Elizabeth sue sorori 

vitalem pensionem (dg: ..) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra 

purificationis ex domo et orto dicti venditoris sita infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Eijckendonc inter hereditatem Ygrammi de 

Doerne ex uno et inter hereditatem Johannis Boegart fratris dicti 

venditoris ex alio promittens super omnia habita #et# habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis ce[nsibus] exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 E 04 f. 28. 

 Quinta post judica: donderdag 19-03-1388. 

 Sexta post judica: vrijdag 20-03-1388. 

 Quarta post palmarum: woensdag 25-03-1388. 

 

BP 1178 f 028r 01 do 19-03-1388. 

Johannes van Swalmen schoenmaker droeg over aan zijn schoonzoon Nijcholaus 

van Kessel een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van deelfde 

waarde, met Kerstmis ter betalen, aan hem verkocht door de broers Johannes 

en Henricus gnd Noet, kvw Arnoldus van Enghelant. 

 

Johannes de Swalmen sutor (dg: hereditariam) hereditarium censum duorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum sibi a Johanne (dg: f) et Henrico dicto Noet fratribus 

liberis quondam Arnoldi de Enghelant prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit Ni) supportavit Nijcholao de Kessel suo genero cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 028r 02 do 19-03-1388. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Cristianus die Rode beloofden aan 

Henricus van Merlaer de oudere 242 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

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

 

(dg: .) Zibertus filius Ziberti de Hoculem et Cristianus die Rode 

promiserunt Henrico de Merlaer seniori ducentos et XLII Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 028r 03 do 19-03-1388. 

Engbertus zvw Thomas van den Hout zv Hilla Engbrechts verkocht aan Johannes 

van Haren zvw Zebertus van den Zande en diens vrouw Elizabeth een 

lijfpacht71 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Breugel, tussen Johannes Hillen 

soen enerzijds en Heijlwigis Gerijts anderzijds, reeds belast met de 

                         
71 Zie → BP 1179 p 464v 04 do 04-07-1392, overdracht van de lijfpacht. 
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grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Engbertus filius #quondam# Thome van den Hout filii Hille Engbrechts (dg: 

soen) legitime vendidit Johanni van Haren filio (dg: Z) quondam Zeberti 

van den Zande et Elizabeth eius (dg: filie) uxori vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad eorum vitam 

et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Broegel inter hereditatem Johannis Hillen 

soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Gerijts ex alio (dg: ...) ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028r 04 vr 20-03-1388. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven en Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven 

beloofden aan Philippus Jozollo 60 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1388; 11+30+31+24=96 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven et Arnoldus filius Hermanni 

de Eijndoven promiserunt Philippo Jozollo LX scuta Francie ad Johannis 

proxime persolvenda pena IIII. Testes Sijmon et Hubertus datum sexta post 

judica. 

 

BP 1178 f 028r 05 vr 20-03-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028r 06 vr 20-03-1388. 

Willelmus zv Johannes van Oijen en Gerardus Scade zv Henricus van Os 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 27 Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388; 11+30+31+24=96 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Willelmus filius Johannis de Oijen et Gerardus Scade filius Henrici de Os 

promiserunt dicto Philippo XXVII scilde Francie ad Johannis proxime pena 

I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028r 07 ±vr 20-03-1388. 

Thomas van Hijntam: een hofstad in Hintham, tussen het huis van voornoemde 

Thomas, met een weg ertussen behorend aan voornoemde Thomas, enerzijds en 

voornoemde Thomas anderzijds, welke hofstad groot is {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Thomas de Hijntam domistadium situm (dg: situm) in Hijntham inter domum 

dicti (dg: si) Thome quadam via ad dictum Thomam spectante (dg: ex) 

interiacente ex uno et inter hereditatem Thome predicti ex alio et quod 

domistadium continet. 

 

BP 1178 f 028r 08 wo 25-03-1388. 

Henricus Raet verhuurde aan Johannes Tielmans soen (1) 1 bunder in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Busse Buenre, tussen Amelius die Pendike 

enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, (2) 1 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Veertig Morgen, voor een periode van 12 jaar, ingaande heden, 

per jaar voor 6 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

Huurder zal de erfgoederen onderhouden, voor de schouw. Voornoemde Henricus 

verklaarde dat 1 gulden betaald is in afkorting van het geld van het 

laatste jaar. 
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Henricus Raet unum bonarium! ad se spectans situm #in parochia de 

Roesmalen# in loco dicto die Bussche Buenre inter hereditatem (dg: inter) 

Amelii die Pendike ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio 

atque unum iuger terre ad se spectans situm (dg: in loco dicto) in dicta 

parochia in loco dicto Veertich Mergen locavit Johanni Tielmans soen ab 

eodem ad spacium XII annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum XII annorum pro sex aude scilde seu valore dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum (dg: XX) XII annorum Martini et primo 

termino Martini proxime futuro promittens warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse dictas hereditates 

cum zicht et zeijssen dictis spacio pendente in bona disposicione 

observabit ante scouwe. Quo facto dictus Henricus recognovit sibi fore 

satisdactum de uno floreno in abbreviationem pecunie ultimi anni. Testes 

Willelmus et Sijmon (dg: ...) datum (dg: .) quarta post palmarum. 

 

BP 1178 f 028r 09 vr 20-03-1388. 

Hughemannus van Wijc machtigde Egidius Coptiten zijn renten te manen en 

zijn goederen te beheren. 

 

Hughemannus de Wijc dedit potestatem Egidio Coptiten monendi suos 

redditus etc et bona sua regendi usque ad Remigii usque ad revocacionem. 

Testes (dg: Willelmus) Ghisbertus et Willelmus datum sexta post judica. 

 

BP 1178 f 028r 10 wo 25-03-1388. 
Genealogische gegevens in deze contracten van 25-03-1388. 

A1. †Nijcholaus van Ouden. 

Van hem worden twee kinderen genoemd: 

A1B1. hr †Rutgherus van Ouden ridder. 

A1B2. †Arnoldus Rover. 

Van hr Rutgherus van Ouden ridder worden vier kinderen genoemd: 

A1B1C1. Johannes van Ouden. 

A1B1C2. Clemencia, sv Johannes van Ouden. 

A1B1C3. Willelmus de Ouden, bv Johannes van Ouden. 

A1B1C4. Margareta, sv Willelmus van Ouden. 

Daarnaast is er een hr †Arnoldus Rover, investiet van de kerk van Erp, die een natuurlijke 

zoon heeft, Johannes van Engelen. 

Johannes van Ouden zvw hr Rutgherus van Ouden ridder zvw Nijcholaus van 

Ouden verkocht aan Reijnerus gnd Loden zvw Albertus gnd Loden soen 1/5 

deel, dat aan Clemencia dvw hr Rutgherus van Ouden gekomen was na 

overlijden van wijlen haar oom Arnoldus Rover zvw voornoemde Nijcholaus van 

Ouden, in een b-erfcijns van 111 pond geld, die Johannes van Engelen nzvw 

hr Arnoldus Rover, eertijds investiet van de kerk van Erp, aan voornoemde 

wijlen Arnoldus Rover zvw voornoemde Nijcholaus van Ouden betaalde, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) goederen 

gnd Aanschot die waren van voornoemde wijlen Arnoldus Rover zvw voornoemde 

Nijcholaus, in Son, en uit de dingbank die bij die goederen hoort en uit de 

aangehorigheden, (2) goederen gnd ter Borch, die waren van wijlen 

eerstgenoemde Arnoldus Rover, in Oisterwijk, (3) de watermolen die was van 

eerstgenoemde wijlen Arnoldus Rover, aldaar, (4) een b-erfpacht van 9 mud 

graan, deels rogge en deels gerst, die eerstgenoemde wijlen Arnoldus Rover 

beurde uit de molens in Kol in Nuenen, (5) alle andere goederen van 

dezelfde wijlen Arnoldus Rover zvw voornoemde Nijcholaus van Ouden, welk 

1/5 deel eerstgenoemde Johannes van Ouden gekocht72 had van zijn zuster, 

voornoemde Clemencia; dit 1/5 deel wordt in de lasten gekort met 4 

schelling erfcijns. 

Eerstgenoemde Johannes en zijn broer Willelmus van Ouden beloofden de koper 

schadeloos te houden, indien een of meer van voornoemde onderpanden feodaal 

zou blijken te zijn, of indien een van die goederen als feodaal goed 

gevorderd zou worden. 

 

Johannes de Ouden filius quondam #domini# Rutgheri de Ouden militis 

#filli quondam Nijcholai de Ouden# unam quintam partem que Clemencie 

                         
72 Zie ← BP 1177 f 331v 09 di 08-01-1387, verkoop van dit 1/5 deel. 
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filie quondam domini Rutgheri de Ouden de morte quondam Arnoldi Rover 

filii dicti quondam Nijcholai (dg: Rover) #de Ouden# sui avunculi 

successione #est# advoluta in annuo et hereditario censu centum librarum 

et undecim librarum monete quem censum Johannes de Engelen filius 

naturalis quondam domini Arnoldi Rover investiti olim ecclesie de Erpe 

antedicto quondam Arnoldo Rover filio (dg: q) dicti quondam Nijcholai de 

Ouden solvere consuevit et tenebatur hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex bonis dictis communiter Aenscot que fuerant dicti 

quondam Arnoldi Rover filii (dg: q) dicti quondam Nijcholai sitis in 

parochia de Zonne et ex jurisdictione ad dicta bona spectante et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis atque ex bonis dictis ter Borch que fuerant 

primodicti quondam Arnoldi Rover sitis in parochia de Oesterwijc atque ex 

molendino aquatili quod fuerat primodicti quondam Arnoldi (dg: ibidem) 

Rover ibidem sito et ex attinentiis iamdictorum bonorum et molendini 

aquatilis singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive 

sitis atque ex hereditaria paccione novem modiorum bladi partim siliginis 

et partim ordei quam primodictus (dg: Arnoldus) quondam Arnoldus Rover 

solvendam habuit hereditarie de et ex molendinis sitis in Col in parochia 

de Nuenen necnon ex omnibus et singulis aliis bonis ipsius quondam 

Arnoldi Rover filii dicti quondam Nijcholai de Ouden ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

(dg: prout in literis) quam quintam partem primodictus Johannes de Ouden 

erga dictam Clemenciam eius sororem emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Reijnero dicto Loden filio quondam Alberti dicti 

Loden soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis quatuor solidis 

hereditarii census minus de dicta quinta parte abbreviandis promiserunt 

insuper primodicti Johannes et Willelmus de Ouden eius fratres 

promiserunt (dg: insuper) indivisi super omnia quod (dg: ipsi) si aliquid 

vel alique dictorum (dg: contrapignorum) #bonorum et hereditatum ex 

quibus dictus census C et XI librarum est solvendus# inventum fuerit vel 

inventa fuerint fore bonum feodale seu si aliquid vel alique eorundem 

(dg:contrapignorum inventum) #bonorum et hereditatum impetetur seu# 

impetentur #ab aliquo vel aliquibus# tamquam bonum feodale quod extunc 

ipsi Johannes et Willelmus fratres omnem impeticionem (dg: exinde) #sic 

super dictis bonis et hereditatibus# fiendam #et faciendam et ut sic# 

(dg: se et) ad et supra eadem (dg: faciendam d #eventuram) bona et 

hereditates evenientes et eventuras# quovis modo dicto Reijnero #emptori 

penitus depon[ent] et# amovebunt et dictum emptorem (dg: #a dampnis dicto 

emptori exinde eventuris# exinde indempnem s observabunt) #ab omnibus 

dampnis sibi exinde evenientibus seu eventuris quovis modo quitabunt 

relevabunt et penitus indempnem observabunt#. Testes Aa et Berwout datum 

quarta post palmarum. 

 

BP 1178 f 028r 11 wo 25-03-1388. 

Voornoemde Johannes van Ouden verkocht aan Reijnerus 1/5 deel dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn oom, voornoemde wijlen Arnoldus Rover, 

in voornoemde 111 pond; de goederen gnd Aanschot, de goederen gnd ter 

Borch, de watermolen, de b-erfpacht van 9 mud en alle andere voornoemde 

onderpanden verkreeg eerstgenoemde Arnoldus Rover bij deling tegen zijn 

broer hr Rutgherus; voornoemde Johannes van Enghelen verkreeg die 

onderpanden van eerstgenoemde Arnoldus Rover in cijns voor de grondcijnzen, 

voor 15 pond geld aan voornoemde Rutgherus uit de goederen gnd Aanschot, 

voor 16 regalen aan Arnoldus van Boest op zijn leven eveneens uit de 

goederen gnd Aanschot, en voor voornoemde cijns van 111 pond; dit 1/5 deel 

was belast met 4 schelling; voornoemde Johannes van Ouden en zijn broer 

Willelmus beloofden als hiervoor. 

 

Dictus Johannes de Ouden unam quintam partem sibi de morte dicti quondam 

Arnoldi Rover sui avunculi successione advolutam in dictis centum et XI 
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libris solvendis hereditarie ut supra ex premissis et que bona dicta 

Aenscot cum jure et attinentiis atque bona dicta ter Borch et molendinum 

aquatile cum attinentiis suis et paccionem novem molendinorum necnon 

omnia et alia bona predicta etc prout dicta bona omnia et singula 

pretacta cum suis attinentiis universis predictis primodicto Arnoldo 

Rover erga dominum Rutgherum suum fratrem cesserunt in partem (dg: Joh d) 

dictus Johannes de Enghelen erga primodictum Arnoldum Rover pro censibus 

dominorum annuatim (dg: exinde solvendis) ex dictis bonis solvendis atque 

pro quindecim libris monete dicto Rutghero de dictis bonis Aenscot 

annuatim de jure solvendis necnon pro sedecim regalibus Arnoldo de Boest 

ad suam vitam de dictis bonis Aenscot solvendis atque pro (dg: h) dicto 

hereditario censu centum et XI librarum ad censum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Reijnero cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis quatuor 

solidis monete ex dicta quinta parte solvendis promiserunt (dg: ....) 

insuper dicti Johannes de Ouden et Willelmus fratres insuper super omnia 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028r 12 wo 25-03-1388. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Arnoldus Rover zvw 

Nijcholaus gnd van Ouden”. Voornoemde Reijnerus zal de brief, zo nodig, ter 

hand stellen aan Willelmus van Ouden en zijn zuster Margareta, kvw 

voornoemde hr Rutgherus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Arnoldus dictus Rover filius 

quondam Nijcholai dicti de Ouden et dictus Reijnerus recognovit se 

huiusmodi litteras (dg: h) tradere Willelmo de Ouden et Margarete eius 

sorori liberis dicti quondam domini Rutgheri ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf1 E 05 f. 28v. 

 in cena Domini: witte donderdag 26-03-1388. 

 

BP 1178 f 028v 01 do 26-03-1388. 

Henricus Haeuwe en Metta dv Cristianus gnd Metten soen verkochten aan 

Henricus van Hedel, tbv mr Wolphardus van Ghiessen, een erfgoed, gnd een 

halve gemeint, in Maren, ter plaatse gnd die Wert, ter plaatse gnd dat Ort 

van den Wert. 

 

Henricus Haeuwe et Metta filia (dg: q) Cristiani dicti Metten soen cum 

tutore (dg: medietatem ad se) hereditatem dictam een halve gemeijnt sitam 

in parochia de Maren in loco dicto die Wert ad locum dictum dat Ort van 

den Wert (dg: inter hereditatem) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico de Hedel ad opus magistri Wolphardi de Ghiessen promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes Sijmon et Hubertus 

datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 028v 02 do 26-03-1388. 

Willelmus Mijnnemere gaf uit aan Berisius zvw Johannes gnd Rodeman (1) een 

stuk land, gnd die Abraken, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, 

beiderzijds tussen Walterus Marien soen, (2) een eusel, gelegen op het eind 

van voornoemd stuk land, (3) een akker, gnd die Veldakker, aldaar, tussen 

Willelmus van den Velde enerzijds en Walterus van der Vlasvoert anderzijds, 

(4) een eusel, gelegen aan het eind van voornoemde akker, (5) een akker, 

gnd enen stoppelen, aldaar, tussen kvw Johannes van den Velde enerzijds en 

Willelmus gnd Bastart anderzijds, (6) een akker, gnd die Groet, aldaar, 

tussen voornoemde Walterus van der Vlasvoert enerzijds en Henricus Hoessche 

anderzijds, (7) een hofstad, aldaar, tussen voornoemde Willelmus Mijnnemere 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (8) de helft van het recht, behorend 

tot de goederen gnd ten Einde van voornoemde Willelmus, aldaar, in de 

gemeint van de herdgang van Luttel Liemde; de uitgifte geschiedde voor (a) 
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de onraad, aan de heer van Boxtel, uit geheel voornoemde goederen gnd ten 

Einde, (b) 3 mud gerst en ½ mud rogge, maat van Boxtel, aan de rector van 

het altaar van Sint-Martinus in de kerk van Boxtel, uit geheel voornoemde 

goederen gnd ten Einde, op voornoemde erfgoederen te leveren, zodat andere 

erfgoederen van voornoemde goederen gnd ten Einde daarvan geen schade 

ondervinden. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Berisius tot 

onderpand (8) 2 lopen roggeland, aldaar, tussen voornoemde Henricus die 

Hoessche enerzijds en voornoemde Willelmus Mijnnemere anderzijds, (9) 4 

lopen roggeland, gnd Lizen Brake, aldaar, beiderzijds tussen Johannes gnd 

Rodeman, (10) 3 lopen land, gnd die Veldakker, aldaar, tussen Walterus 

Marien soen enerzijds en Willelmus van den Velde anderzijds, (11) 1 bunder 

broekland, in Boxtel, ter plaatse gnd Oetendonk, tussen Johannes Coppens 

soen enerzijds en de gemeint van Lennensheuvel anderzijds, de 2 resp. 4 en 

3 lopen belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, en de bunder broekland 

met de cijns aan de naburen. 

 

(dg: Ar) Willelmus Mijnnemere peciam terre dictam die (dg: Abr) Abraken 

sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Luttel Lijemde inter 

hereditatem Walteri Marien soen (dg: f) ex utroque latere coadiacentem 

#cum hereditate dicta eeusel sita ad finem (dg: ad) eiusdem pecie terre# 

item agrum dictum die Veltacker situm ibidem inter hereditatem Willelmi 

van den Velde ex uno et inter hereditatem Walteri van der Vlasvoert ex 

alio (dg: item duas hereditates dictas eeusel sitas a) atque peciam 

hereditatis dicte eeusel sitam ad finem eiusdem agri prout ibidem site 

sunt item (dg: p) agrum terre dictum enen stoppelen situm ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: quo) Johannis van den Velde ex uno et 

inter hereditatem (dg: Wil) Willelmi dicti Bastart ex alio item agrum 

dictum die Groet situm ibidem inter hereditatem dicti Walteri van der 

Vlasvoert ex uno et inter hereditatem Henrici Hoessche ex alio item 

domistadium situm ibidem inter hereditatem dicti Willelmi Mijnnemere ex 

uno et inter communitatem ex alio atque medietatem totius juris 

spectantis ad bona dicta ten Eijnde (dg: sp) dicti Willelmi sita ibidem 

in communitate pastorie de Luttel Lijemde ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Berisio filio quondam Johannis dicti Rodeman ab 

eodem hereditarie possidendas pro omnibus oneribus dictis onraet domino 

de Bucstel ex #dictis# integris bonis ten Eijnde vocatis cum suis 

attinentis de jure solvendis dandis etc atque pro tribus modiis ordei et 

dimidii! modii! siliginis mensure de Bucstel rectori altaris sancti 

Martini siti in ecclesia de Bucstel ex dictis integris bonis ten Eijnde 

vocatis solvendis dandis et solvendis #et supra dictas hereditates 

tradendis taliter quod supra alias hereditates ad dicta bona ten Eijnde 

spectantes dampna exinde non eveniant# (dg: .. atque pro) promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit (?dg: 

premis) ex premissis et ad maiorem securitatem dictus Berisius (dg: 

novem) #duas# lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter hereditatem 

dicti Henrici die Hoessche ex uno et inter (dg: dicti) hereditatem dicti 

Willelmi Mijnnemere ex alio atque quatuor lopinatas terre siliginee 

dictas Lizen Brake sitas ibidem inter hereditatem Johannis dicti Rodeman 

ex utroque latere coadiacentem atque tres lopinatas terre die Veltacker 

vocatas sitas ibidem inter hereditatem Walteri Marien soen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van den Velde ex alio atque unum bonarium 

paludis situm #in# dicta parochia in loco dicto Oetendonc inter 

hereditatem Johannis Coppens soen ex uno et (dg: inter) inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Lennenshoevel ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit promittens super omnia obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione unius modii siliginis ex dictis duabus lopinatis et 

quatuor lopinatis et tribus lopinatis terre solvenda et censu vicinorum 

ex dicto bonario paludis solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028v 03 do 26-03-1388. 

Mijchael zv Willelmus van Overacker gaf uit aan Ghibo zv Rijcoldus gnd 
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Heijnen soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter 

plaatse gnd Tekens Soens Hoeve, tussen wijlen Johannes gnd Delijen soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren. Verkrijger zal hierop, tussen nu en Kerstmis (vr 25-12-1388), een 

huis ter waarde van 10 gulden bouwen. 

 

Mijchael filius (dg: q) Willelmi de Overacker peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto Eilde in loco dicto (dg: The) Tekens 

Soens Hoeve inter hereditatem (dg: heredum) quondam Johannis dicti 

Delijen soen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ghiboni filio (dg: He) Rijcoldi dicti Heijnen soen 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit omnia #habita et 

habenda# sufficientem facere et quod ipse supra dictam peciam unam domum 

valentem X gulden infra hinc et festum nativitatis Domini situabit. 

Testes Sijmon et Hubertus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 028v 04 do 26-03-1388. 

Johannes die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth wv Walterus van Watermael 

verhuurden aan Ghisbertus van den Hazenbossche het deel, dat behoorde aan 

wijlen voornoemde Walterus, in een tiende, die was van Johannes van 

Watermael vvw voornoemde Walterus, gelegen deels in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, en deels in Nuland, voor een periode van 8 jaar, ingaande heden, 

per jaar voor 16 oude schilden, 45 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend of de waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes die Brouwer et Elizabeth eius uxor relicta quondam Walteri de 

Watermael totam partem que competebat ad dictum quondam Walterum in (dg: 

dec) quadam decima (dg: qu) que fuerat olim Johannis de Watermael (dg: 

patris) patris olim dicti quondam Walteri sita partim in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze et partim in parochia de Nuwelant prout 

dictus quondam Walterus in dicta parte dicte decime decessit ut dicebant 

locaverunt Ghisberto van den Hazenbossche ab eodem ad spacium octo 

annorum datam presentium sine medio sequentium possidendam anno quolibet 

dictorum octo annorum pro XVI aude scilde scilicet XLV Hollant placken 

pro quolibet aude scilt computato seu valore dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum octo annorum purificationis promittens (dg: w) 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028v 05 do 26-03-1388. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen ev Elizabeth, en Walterus van den 

Poel ev Margareta, dvw Arnoldus gnd Cluet, droegen over aan Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus Cluet het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden 

van Alardus zvw voornoemde Arnoldus Cluet, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van Katherina wv voornoemde Alardus, in (1) een kamp, in Geffen, 

ter plaatse gnd in het Rijsbroek, naast de weg gnd der Osseren Weg, tussen 

wijlen hr Godefridus van Os enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 2 

hont van wijlen voornoemde Alardus, in Vinkel. 

 

Gerardus (dg: He G) filius quondam Gerardi dicti Heijlen #soen# maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Walterus van den (dg: P) Poel 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filiarum quondam Arnoldi 

dicti Cluet totam partem et omne jus eis de morte quondam Alardi (dg: 

dicti Clu) filii dicti quondam Arnoldi Cluet successione advolutas et 

post (dg: p) mortem Katherine relicte eiusdem quondam Alardi successione 

advolvendas in quodam campo sito in parochia de Gheffen (dg: ad) in loco 

dicto int Rijsbroec iuxta viam dictam der (dg: Westeren Wech) Osseren 
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Wech inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter 

communem stegam ex alio (dg: ut dicebant supportaverunt W Arnoldo filio) 

atque in duobus hont dicti quondam Alardi sitis in Vinckel (dg: inter) ut 

dicebant supportaverunt Arnoldo filio dicti quondam Arnoldi (dg: fi) 

Cluet promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sijmon et Hubertus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 028v 06 do 26-03-1388. 

Arnoldus zvw Arnoldus Cluet droeg over aan Walterus van den Poel een stuk 

land, gnd die Kaproden, in Geffen, tussen Theodericus Heijnmans soen 

enerzijds en Johannes die Scriter anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Cluet peciam terre dictam die Caproden 

sitam in parochia de Geffen inter hereditatem Theoderici Heijnmans soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis !Johannis (dg: Lanen et hereditates 

dictam) die Scriter ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Waltero 

van den Poel promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028v 07 do 26-03-1388. 

Johannes Weijgherganc verkocht aan Johannes zvw Henricus Keelbreker een 

kamp in Berlicum, ter plaatse gnd in Ver Godelen Hoeve, tussen Walterus van 

Hijntam enerzijds en voornoemde Johannes zvw Henricus Keelbreker 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 5 pond gemeen paijment. 

 

Johannes Weijgherganc quendam campum situm in parochia de Berlikem in 

loco dicto in Ver Godelen Hoeven inter hereditatem Walteri de Hijntam ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici Keelbreker ex 

alio hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Henrici Keelbreker 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum communis pagamenti exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028v 08 do 26-03-1388. 

Jacobus Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 028v 09 do 26-03-1388. 

Gerardus van den Loeke en zijn zoon Godefridus verkochten aan Johannes van 

Kilsdonc molenaar een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Veghel, op de goederen van Henricus Gruijter, ter plaatse gnd 

die Hogestrate, te leveren, gaande uit ¼ deel in goederen gnd ter Craect, 

in Uden, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus van den Loeke et Godefridus eius filius hereditarie vendiderunt 

Johanni (dg: multori) de Kilsdonc #multori# hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in (dg: Ve) parochia de Vechel supra bona Henrici Gruijter sita ad locum 

dictum die Hogestrate tradendam ex quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in bonis dictis ter (dg: . d) Craect sitis in parochia de Uden 

et ex attinentiis dicte quarte partis ut dicebant promittentes super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. (dg: testes datum supra). 

 

BP 1178 f 028v 10 do 26-03-1388. 

Goeswinus van der Dijesen beloofde aan Theodericus Rover zvw hr Emondus 70 

Hollandse gulden met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Goeswinus van der Dijesen promisit Theoderico (dg: ..) Rover filio 

quondam domini Emondi septuaginta Hollant gulden (dg: s) ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Hubertus datum in cena 
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Domini. 

 

1178 mf1 E 06 f. 29. 

 in cena Domini: witte donderdag 26-03-1388. 

 in crastino annunciacionis Marie: witte donderdag 26-03-1388. 

 

BP 1178 f 029r 01 do 26-03-1388. 

Godefridus die Hoessche droeg over aan Godefridus van Ghestel 1/3 deel van 

een b-erfcijns van 29 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit een beemd gnd Aleijten Beemdeke van Dendermonde, in Gestel ter plaatse 

gnd die Bossche, tussen water gnd die Dommel enerzijds en Ghiselbertus 

Keijot zvw Godefridus Keijot van Ghestel bij Herlaer en kv Bata wv Franco 

anderzijds, welke cijns Theodericus van Alphen wollenklerenwever gekocht 

had van voornoemde Ghisbertus Keijot, en welke cijns Henricus Soudrancke 

zvw voornoemde Theodericus van Alphen aan voornoemde Godefridus die 

Bossche! verkocht had. 

 

Godefridus die Hoessche terciam partem de hereditario censu viginti novem 

solidorum monete solvendo hereditarie Martini de quodam prato dicto 

communiter Aleijten Beemdeken de Dend[er]monde sito in parochia de 

Ghestel in loco dicto die Bossche inter aquam dictam die (dg: Aa) Dommel 

ex uno et inter hereditates Ghiselberti Keijot filii quondam Godefridi 

Keijot [de] Ghestel prope Herlaer (dg: ex alio) et liberorum (dg: Bta) 

Bate relicte quondam Franconis ex alio quem censum XXIX solidorum 

Theodericus de Alphen textor laneorum erga (dg: dictam) dictum Ghisbertum 

Keijot emendo acquisiverat et quem censum Henricus Soudrancke filius 

dicti quondam Theoderici de Alphen dicto Godefrido die Bossche! 

vendiderat prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

Godefrido de Ghestel promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sijmon et Hubertus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 029r 02 do 26-03-1388. 

Jacobus van Merlaer beloofde aan zijn broer Rodolphus van Merlaer 56 

Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, 

met Pasen over een jaar (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Jacobus de Merlaer promisit Rodolpho de Merlaer suo fratri LVI Hollant 

gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum ultra annum persolvendos. Testes Sijmon et Hubertus 

datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 029r 03 do 26-03-1388. 

Johannes van der Moelen en Gertrudis dvw Bernardus van Loen verkochten aan 

Elizabeth dvw Henricus gnd Matheus een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1 morgen 

land, in Lithoijen, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en een sloot 

aldaar anderzijds, (2) ½ morgen in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Langebeemden, tussen Arnoldus gnd Nolleken Geroncs enerzijds en Yda van 

Beke anderzijds, (3) ½ morgen, met gebouwen, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Scoerheuvel, tussen Yda Herbrechts enerzijds en wijlen Ghibo gnd 

Sluijsken anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond geld, (4) 

½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op de Enge, tussen Heijnkinus 

van den Dijke enerzijds en Johannes zvw Johannes die Hoessche anderzijds. 

 

Johannes van der Moelen et Gertrudis filia quondam Bernardi de Loen cum 

tutore hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam Henrici dicti 

Matheus hereditarium censum duorum aude scilde Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex uno iugero terre sito in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Godefridi (dg: de) Sceijvel ex 

uno et inter (dg: hereditatem) fossatum ibidem ex alio item ex dimidio 

iugero sito in dicta parochia in loco dicto die Langebeemden inter 
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hereditatem Arnoldi dicti Nolleken Geroncs ex uno et inter hereditatem 

Yde de Beke ex alio atque ex dimidio iugero cum suis edificiis sitis in 

(dg: parochia) dicta parochia in loco dicto die Scoerhoevel inter 

hereditatem Yde Herbrechts ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis 

dicti Sluijsken ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto op den Enghe inter hereditatem Heijnkini van den 

Dijke ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis die 

Hoessche ex alio ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum monete 

ex dicto dimidio jugero terre sito in loco dicto die Scoerhoevel prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 04 do 26-03-1388. 

Matheus zvw Bernardus gnd Wenemaers Neve verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus ter betalen, gaande uit 

(1) 6 vadem land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Reijnkinus 

Hannen soen enerzijds en mr Wolphardus van Ghiessen zoon anderzijds, (2) 4 

hont land, in Maren, ter plaatse gnd die Hoge Ebberden, tussen Johannes zv 

mr Wolphardus enerzijds en Ava van Berze anderzijds, (3) 1½ hont land, in 

Maren, ter plaatse gnd op Broecwaut, tussen Albertus van Uden enerzijds en 

Henricus Scilder anderzijds. 

 

Matheus filius quondam Bernardi dicti Wenemaers (dg: f) Neve hereditarie 

vendidit Henrico Loenman hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini ex (dg: quinque) sex mensuris dictis vadem 

(dg: sitis) terre sitis in parochia de Maren in loco dicto die Delen 

inter hereditatem (dg: Henrici) #Reijnkini# Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen !soen ex alio atque ex quatuor 

hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Hoge Ebberden inter 

hereditatem Johannis filii magistri Wolphardi ex uno et inter hereditatem 

(dg: Alberti de) Ave de Berze ex alio item ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto op Broecwaut inter hereditatem 

Alberti de Uden ex uno et inter hereditatem Henrici Scilder ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 05 do 26-03-1388. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verpachtte aan Henricus Boertman een hoeve, 

gnd te Hezelaar, van wijlen voornoemde Godefridus, in Veghel, uitgezonderd 

het huis gnd dat Hoge Huis en een daarnaast gelegen erfgoed gnd die Mortel, 

voor een periode van 4 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 17-05-

1388), per jaar voor (1) 21 pond geld en 22 gulden, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, (2) 2 vrachten hooi, met 

Sint-Bartholomeus op de hoeve te leveren. Henricus Boertman zal voor 

Leonius in de zomer een rund weiden. Alle beesten en varend goed behoren 

uitsluitend aan Henricus. Henricus zal de hoeve in het vijfde jaar te 

pachters recht bezitten; in dat jaar zal Henricus de hoeve met eigen 

zaaigoed bezaaien, en betelen, zoals de naburen dat doen. Henricus mag van 

de hoeve meenemen, wat hij daarop brengt. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe mansum dictum te Hezelaer (dg: 

dicti) cum suis attinentiis dicti quondam Godefridi situm in parochia de 

Vechel excepta domo dicta dat Hoge Huus et hereditate dicta die Mortel 

(dg: sibi) eidem domo adiacente ut dicebat dedit ad annum pactum Henrico 

Boertman ab eodem ad spacium quatuor annorum (dg: da) post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium (dg: seq) 

possidendum (dg: pro) anno quolibet pro XXI libris monete et XXII gulden 

(dg: mediatim) dandis sibi ab alio mediatim Domini et mediatim Johannis 

et primo termino nativitatis Domini atque pro duobus plaustris feni 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum Bartholomei et 

supra dictum mansum tradendis additis condicionibus sequentibus quod 
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dictus Henricus Boertman depascet dicto Leonio anno quolibet dictorum 

quatuor annorum unam pecus dictam runt tempore estivali et quod omnes 

bestie et bona pecoralia spectabunt solum ad dictum Henricum item quod 

dictus Henricus dictum mansum cum suis attinentiis ad jus coloni (dg: 

possidebit) quinto anno scilicet anno dictos quatuor annos sine medio 

sequente ad jus coloni possidebit et in illo anno dictus Henricus dictum 

mansum cum propriis seminibus seminabit et dictum mansum colet bene et 

laudabiliter #huiusmodi quinto anno# sicut sui vicini ibidem et quod 

dictus Henricus libere poterit amovere a dicto manso quecumque ipse supra 

dictum mansum portabit et secundum istas condiciones promisit warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 06 do 26-03-1388. 

Bruijstinus zvw Johannes gnd Nouden soen, Ghiselbertus Jacobs soen, 

Godefridus Buckinc en Johannes Wijtmans soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 180 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1388; 5+30+31+24=90 dgn) te betalen, op straffe van 8. 

 

Bruijstinus filius quondam Johannis dicti Nouden soen Ghiselbertus Jacobs 

soen Godefridus Buckinc et Johannes Wijtmans soen promiserunt Philippo 

Jozollo etc centum et LXXX aude scilde Francie (dg: seu valorem) ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena octo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 07 do 26-03-1388. 

Reijnkinus gnd Lanen soen en Zelkinus Bullen soen verkochten aan Ywanus 

Stierken de helft in een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Stokhorst, beiderzijds tussen voornoemde Ywanus Stierken. 

 

Reijnkinus dictus Lanen soen et (dg: Mace) Zelkinus Bullen soen 

medietatem ad se spectantem #in pecia terre# in parochia de Vucht sancti 

Petri in loco dicto Stochorst inter hereditatem Ywani Stierken ex utroque 

latere in ea quantitate (dg: qua) qua ibidem huiusmodi medietas sita est 

vendiderunt dicto Ywano Stierken promittentes #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 08 do 26-03-1388. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Maes soen verkocht aan Johannes Buc zvw Paulus 

van Kessel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen gelegen onder Geffen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Maes soen hereditarie vendidit 

Johanni Buc filio quondam Pauli de Kessel hereditariam paccionem dimidii 

modii (dg: silig) siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicti venditoris 

quocumque locorum infra parochiam de Geffen sitis promittens warandiam et 

super habita et habenda (dg: warandiam) sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 029r 09 do 26-03-1388. 

En hij kan terugkopen, gedurende 2 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 29-

03-1388), met 6 Brabantse dobbel of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Henricus Keijser. 

 

A. 

Et poterit (dg: a data presentium ult) ad spacium duorum (dg: d) annorum 

a festum pasce proxime futuro sine medio sequentium semper dictis duobus 

annis durantibus cum sex Brabant dobbel seu valore et cum paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis ut in forma presentibus scabinis et 
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Johanne de Globo et Henrico Keijser actum in camera in crastino 

annunciacionis Marie hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 029r 10 do 26-03-1388. 

Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt, zijn broer Johannes en Andreas zv 

Jacobus van den Noddenvelt beloofden aan Henricus Steijmpel 24 gulden met 

Pinksteren (zo 17-05-1388) te betalen, op straffe van 20 gulden. 

 

Jacobus filius quondam (dg: vn) Johannis van den Noddenvelt Johannes eius 

frater Andreas filius (dg: quon) Jacobi van den Noddenvelt promiserunt 

Henrico Steijmpel XXIIII (dg: aude scil) gulden ad penthecostes sub pena 

XX gulden (dg: per). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029r 11 do 26-03-1388. 

Rutgherus van Audenhoven zv Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven gaf 

uit aan {afgescheurd} ....... zv Johannes gnd Deenkens soen een stuk land 

gnd die Groot Streep, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen 

Walterus zvw Rutgherus van Audenhoven enerzijds en Johannes Gruijter zvw 

Petrus gnd Liefken anderzijds, met een weg naar voornoemd stuk land, lopend 

van de weg van Hedel voorbij erfgoed gnd Berten Horst, tot aan erfgoed van 

voornoemde Johannes Gruijter, met recht van weg over een weg die reikt 

vanaf een gemene weg aldaar, welke gemene weg loopt van de kerk van 

Oirschot naar Hedel, door de akker gnd Breem Bos, behorend aan 

eerstgenoemde Rut en aan het als eerste genoemde stuk land; de uitgifte 

geschiedde voor 2 mud rogge, maat van Oirschot en voor 2 ....... ....... 

......., met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Rutgherus de Audenhoven filius (dg: quondam) Henrici filii naturalis 

quondam domini Godefridi de Audenhoven peciam terre dictam die Groet 

Strepe sitam in parochia de (dg: Oers) Oerscot in pastoria de Hedel inter 

hereditatem Walteri filii quondam Rutgheri de Audenhoven ex uno et inter 

hereditatem Johannis Gruijter filii quondam Petri dicti (dg: Le) Liefken 

ex alio simul cum via ad dictam peciam terre (dg: ad) spectante tendente 

a platea de Hedel ultra hereditatem dictam Berten Hors[t] usque ad 

hereditatem dicti Johannis Gruijter ut dicebat (dg: dedit ad) atque cum 

(dg: via) #jure eundi et redeundi et pergendi per viam# tendentem a 

quadam via communi ibidem tendente a ecclesia de Oerscot versus Hedel per 

agrum (dg: dictum) dictum die Breem (dg: Acker) #Bossche# ad primodictum 

Rut spectante atque (dg: primo) ad primodictam peciam terre (dg: ad) #ad 

minus dampnum# ut dicebat dedit ad [{afgescheurd} hereditariam paccionem] 

....... ....... ....... filio Johannis dicti Deenkens soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus modiis siliginis mensure de Oerscot et 

pro duobus ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1178 mf1 E 07 f. 29v. 

 in cena Domini: witte donderdag 26-03-1388. 

 in crastino annunciacionis Marie: witte donderdag 26-03-1388. 

 Quarta post pasca: woensdag 01-04-1388. 

 

BP 1178 f 029v 01 do 26-03-1388. 

purificationis et in Oerscot tradendis ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Sijmon et Hubertus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 029v 02 do 26-03-1388. 

Theodericus zvw Theodericus van Hees droeg over aan Arnoldus van Eijcke zvw 

Arnoldus van Eijcke een huis73 en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Oude 

                         
73 Zie → BP 1178 f 190v 05 di 23-05-1391, maning van een cijns van 5 pond, 

die Henricus Posteel zv Gerardus van Eijke uit dit huis beloofd had aan 

Judocus Bruijstens. 
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Huls, tussen erfgoed van Godefridus Vake enerzijds en de kamer van Petrus 

nzvw Petrus van Zonne anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, aan hem in cijns uitgegeven door 

Henricus Posteel zv Gerardus van Eijcke, belast met de cijns in voornoemde 

brief vermeld. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Hees domum et aream sitam in 

Busco ad vicum dictum communiter Aude Huls inter hereditatem Godefridi 

Vake ex (dg: u) uno et inter cameram Petri filii naturalis quondam Petri 

de Zonne ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad antiquum murum 

oppidi de Busco datam ad censum sibi ab Henrico Posteel filio Gerardi de 

Eijcke prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo de Eijcke filio 

quondam Arnoldi de Eijcke cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Sijmon et Hubertus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 029v 03 do 26-03-1388. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Theodericus (1) 10 Hollandse 

gulden met Sint-Jan te betalen, (2) gedurende 5 jaar daarna, met Sint-Jan, 

3 Hollandse gulden, (3) 5 gulden met Sint-Jan over 6 jaar (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Theoderico X (dg: gulden) Hollant gulden 

nativitatis Johannis atque ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum post 

nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

eorundem quinque annorum tres Hollant gulden nativitatis Johannis et 

primo termino a nativitatis Johannis proxime #futuro# ultra annum atque 

quinque gulden a nativitatis Johannis proxime futuro ultra sex annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029v 04 do 26-03-1388. 

Rutgherus van Audenhoven zv Henricus zvw hr Godefridus van Audenhoven droeg 

over aan Johannes die Gruijter zvw Petrus Liefken een stuk land in 

Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen hr Henricus zv Jordanus gnd Elen 

soen priester enerzijds en voornoemde Johannes die Gruijter anderzijds. 

 

Rutgherus (dg: f) de Audenhoven filius Henrici filii quondam domini 

Godefridi de Audenhoven peciam terre sitam in parochia de Oerscot in loco 

dicto Hedel inter hereditatem domini Henrici filii Jordani dicti Elen 

soen presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis die Gruijter (dg: ex 

alio) filii quondam Petri Liefken ex alio supportavit dicto Johanni die 

Gruijter promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 029v 05 do 26-03-1388. 

Hilla gnd Rentmeester svw Sophija, ev Lambertus Segher, wv Johannes gnd 

Danke, deed tbv Arnoldus van Buchoven zvw Johannes van Buchoven afstand van 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Nijcholaus gnd Zwarthannen soen aan 

voornoemde wijlen Lambertus Zegher en wijlen Sophia beloofd had, een helft 

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

hofstad, 21 voet groot, in Den Bosch, over de Visbrug. 

 

Hilla dicta Rentmeester soror (dg: olim f) quondam Sophije uxoris olim 

Lamberti Segher (dg: cum tutore) relicte quondam Johannis dicti Danke 

(dg: f) cum tutore super hereditario censu quatuor librarum monete quem 

Nijcholaus dictus Zwarthannen soen promisit se daturum et soluturum 

dictis quondam Lamberto Zegher et quondam Sophie hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quodam domistadio viginti unam pedatas 

terre continente sito in Busco ultra pontem piscium prout in litteris ad 

opus Arnoldi de Buchoven filii quondam Johannis de Buchoven renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 029v 06 do 26-03-1388. 

Cristina wv Theodericus zv Godefridus van den Kolke verklaarde 100 

Brabantse dobbel en alle andere goederen ontvangen te hebben, die 

voornoemde Godefridus en Petrus Otten soen beloofd hadden te schenken aan 

wijlen voornoemde Theodericus en Cristina, toen die in het huwelijk werden 

verbonden, af anderszins. Voornoemde Cristina droeg over aan voornoemde 

Godefridus haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, in Rosmalen, die 

voornoemde Godefridus had aangewezen voor het recht dat voornoemde Cristina 

heeft in voornoemde 100 dobbel mottoen, welke goederen voornoemde Cristina 

haar leven lang zou bezitten, voor voornoemd recht. 

 

Cristina relicta quondam Theoderici filii (dg: quondam G) olim Godefridi 

van den Kolke cum tutore palam recognovit sibi fore satisfactum a centum 

Brabant dobbel et ab omnibus aliis bonis et rebus quos et que et quas 

dictus Godefridus #et Petrus Otten soen# promiserat dicto quondam 

Theoderico cum dicta Cristina nomine dotis aut alias quovis modo (dg: a) 

tempore quo dicti Theodericus et Cristina per matrimonium copulabantur 

(dg: al) alias quovis modo usque in diem presentem clamans inde quitos 

insuper dicta Cristina cum tutore suum usufructum sibi competentem quovis 

modo in omnibus hereditatibus sitis in parochia de Roesmalen (dg: ad) 

quas hereditates dictus (dg: di) Godefridus assignaverat pro (dg: dic) 

jure dicte Cristine competente in dictis (dg: X) centum dobbel mottoen 

#scilicet# possidendum ab eadem Cristina ad vitam eiusdem Cristine pro 

(dg: dictis) jure sibi competente in dictis centum Brabant dobbel ut 

dicebat supportavit dicto Godefrido promittens cum tutore super (dg: 

habita et habenda) #omnia# ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte (dg: p di) sui et nunquam contravenire in judicio spirituali vel 

seculari nec alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029v 07 do 26-03-1388. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Johannes Baten soen en Arnoldus Koijt. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo 

Johanne Baten soen Arnoldo Koijt datum in crastino annunciacionis Marie 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 029v 08 do 26-03-1388. 

Johannes van der After en zijn schoonzoon Johannes Mersman ontlastten 

Godefridus van den Kolke en Petrus Otten soen van alle beloften, aan hen 

gedaan. 

 

Johannes van der After et Johannes Mersman eius gener quitos clamaverunt 

Godefridum van den (dg: .) Kolke et Petrum Otten soen ab omnibus 

promissionibus eis ab aliis promissis a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029v 09 do 26-03-1388. 

Godefridus van den Kolke en Petrus Otten soen beloofden aan voornoemde 

Cristina 16 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

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

 

Godefridus van den Kolke et Petrus Otten soen promiserunt dicte Cristine 

XVI aude scilde scilicet IIII florenos pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029v 10 do 26-03-1388. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Theodericus Berwout 25 oude 

schilden na maning te betalen. 
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Dominus Theodericus Rover miles promisit Theoderico Berwout XXV aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes Ghisbertus et Sijmon datum 

supra. 

 

BP 1178 f 029v 11 wo 01-04-1388. 

Henricus zv Henricus Goetkijnt verkocht aan Henricus gnd Yden soen van 

Esbeke, tbv hem, zijn vrouw Jutta en hun kinderen, (1) een beemd, gnd de 

Ruwenbocht, in Nedermierde, tussen Theodericus van Berze enerzijds en 

Amelius van Ghilze anderzijds, welke beemd Henricus van den Kerchof in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Henricus, (2) een tuin, gnd de 

Wuestenhof, aldaar, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en 

erfgoed van de H.Geest in Reusel anderzijds, belast met de grondcijns en 

met een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Mierde, die uit voornoemde 

beemd gaat. 

 

Solvit. 

Henricus filius Henrici Goetkijnt quoddam pratum dictum den Ruwenbocht 

situm in parochia de !Nedemierde inter hereditatem Theoderici de Berze ex 

uno et inter hereditatem Amelii de Ghilze ex alio #et quod pratum 

Henricus van den Kerchof predicto Henrico in suo testamento legaverat# 

atque ortum dictum den Wuestenhof situm ibidem inter hereditatem domus de 

Postula ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Roesel ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Yden soen de Esbeke ad 

opus sui et ad opus Jutte sue (dg: s) uxoris et ad opus liberorum ab 

eisdem emptore et Jutta pariter genitorum et generandorum promittens 

super habita #et# habenda warandiam et obligationem deponere ex-#ceptis# 

(dg: parte) censu domini fundi #ex premissis# et hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Mierde ex dicto prato solvendis 

tali condicione alter dictorum emptoris et Jutte #diutius vivens# (dg: 

dictum) dictum pratum et ortum ad eius vitam integraliter possidebit et 

post decessum ipsorum amborum ad dictos suos liberos hereditarie 

devolvendos. Testes Aa et Berwout quarta post pasca. 

 

BP 1178 f 029v 12 wo 01-04-1388. 

Wellinus zv voornoemde Henricus Goetkijnt en Petrus van Biscot ev Elizabeth 

dv voornoemde Henricus Goetkijnt deden afstand. 

 

Quo facto Wellinus filius dicti (dg: quondam) Henrici Goetkijnt (dg: 

super premissis et j) et Petrus de Biscot maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Henrici Goetkijnt super premissis et 

jure eis in hiis competente seu seu competituro ad opus predictorum 

emptoris Jutte et suorum liberorum renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1178 f 029v 13 wo 01-04-1388. 

Elizabeth wv Henricus van den Kerchof droeg over aan voornoemde koper, tbv 

hem, zijn vrouw en hun kinderen, haar vruchtgebruik in voornoemde goederen. 

 

Quo facto Elizabeth (dg f) relicta quondam Henrici van den Kerchof cum 

tutore suum usufructum sibi in premissis competentem supportavit dicto 

emptori ad opus sui et sue uxoris et liberorum predictorum ut supra 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex pare sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 029v 14 wo 01-04-1388. 

Mathijas van Bascot deed afstand. 

 

Quo facto Mathijas de Bascot super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris et sue uxoris et liberorum ut supra renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 029v 15 wo 01-04-1388. 

Petrus van Bascot beloofde aan Elizabeth wv Henricus van den Kerchof een 

lijfpacht van 4 lopen rogge, maat van Mierde, met Lichtmis in Nedermierde 

te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Petrus de Bascot promisit super omnia (dg: et) habita et habenda se 

daturum et soluturum Elizabeth relicte quondam Henrici van den Kerchof 

vitalem pensionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Mierde anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra purificationis et in 

Nedermierde tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 E 08 f. 30. 

 Quinta post pasca: donderdag 02-04-1388. 

 Sexta post pasca: vrijdag 03-04-1388. 

 

BP 1178 f 030r 01 do 02-04-1388. 

Johannes Vrijese molenaar en zijn vrouw Yda wv Wolterus van der Tangherrijt 

droegen over aan Matheus van Mughoevel het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Yda heeft, in een stuk land, in Gestel, naast de plaats gnd Griensven, 

tussen Mathias Fijen soen enerzijds en Hubertus van Lieshout en Johannes 

Boeghaert Bolen soen anderzijds. De brief overhandigen aan Mattijs van 

Mierde. 

 

Johannes (dg: Vrijese) #Vrijese multor# maritus legitimus ut asserebat 

Yde sue uxoris relicte quondam Wolteri van der Tangherrijt et ipsa cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum etc quem dicta Yda habet in pecia 

terre sita in parochia de (dg: Ge) Gestel (dg: inter locum dictum 

Griensvenne ..) iuxta locum dictum Griensvenne inter hereditatem Mathie 

Fijen soen ex uno et hereditatem Huberti de Lieshout et Johannis 

Boeghaert Bolen soen ex alio ut dicebant legitime supportaverunt Matheo 

de Mughoevel (dg: ..) promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Johannes Leonii et Berwout 

datum quinta post pascha. Detur Mattijs (dg: ..) van Mierde. 

 

BP 1178 f 030r 02 do 02-04-1388. 

Voornoemde Matheus van Mughoevel beloofde aan voornoemde Johannes Vrijese 

en zijn vrouw Yda 56 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Dictus Matheus de Mughoevel promisit dicto Johanni Vrijese et Yde eius 

uxori (dg: LV) quinquaginta sex Hollant gulden vel valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 030r 03 do 02-04-1388. 

Lambertus zvw Wolterus van Mameren verkocht aan Theodericus Cloenken ½ 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd de Achterste Ert, tussen kinderen 

gnd Truden Kijnder enerzijds en Goessuinus gnd Lodewichs soen anderzijds, 

belast met 1½ vadem maasdijk, ter plaatse gnd Luttelmaren, tussen de dijk 

van Georgius Gherijs Hillen soen enerzijds en de dijk van Johannes van 

Kuijc anderzijds, en met sloten en zegedijken. 

 

Lambertus filius quondam Wolteri de Mameren dimidium juger terre situm in 

parochia de Kessel in loco dicto den Eftersten Ert inter hereditatem (dg: 

Willelmi Truden soen ex uno et in #liberorum dictorum#) inter hereditatem 

liberorum dictorum Truden Kijnder ex uno et hereditatem Goessuini dicti 

Lodewichs soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Cloenken promittens warandiam et obligationem deponere exceptis una et 

dimidia mensuris dictis vadem aggeris Mose siti in loco dicto Luttelmaren 

inter aggerem Georgii Gherijs Hillen soen et inter aggerem Johannis de 
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Kuijc atque fossatis aggeribus dictis zegedike infra terram sitis et ad 

dictum dimidium juger de jure spectantibus ut dicebat deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 030r 04 ±vr 03-04-1388. 

Mr Johannes Goutsmit: een stukje erfgoed in Den Bosch, bij de Vismarkt, 

achter erfgoed van Feeskinus van Enode visser, tussen erfgoed van 

voornoemde Feeskinus enerzijds en een stenen muur van voornoemde mr 

Johannes lopend vanaf het erfgoed van voornoemde Feeskinus tot aan de muur 

van Reijnerus Willems anderzijds, met het recht te mogen bouwen in 

voornoemde stenen muur van het stenen huis van voornoemde mr Johannes ter 

breedte van voornoemd erfgoed van Feeskinus, en de gebouwen van voornoemde 

Feeskinus in en aan die muur te bevestigen, echter zonder vensters of een 

schoorsteen in die muur te maken {niet afgewerkt contract74}. 

 

Magister Johannes Goutsmit quandam particulam (dg: ter) hereditatis sitam 

in Busco (dg: re) apud forum piscium retro hereditatem Feeskini de Enode 

piscatoris (dg: que hereditas habet long) inter hereditatem dicti 

Feeskini et inter murum lapideum dicti magistri Johannis (dg: ten) 

#tendentem ab hereditate d[icti] F[eeskini] ad murum Reijneri Willems# 

prout huiusmodi particula hereditatis ibidem sita est atque jus 

edificandi in dicto muro lapideo domus lapidee dicti magistri Johannis 

(dg: scilicet ad) et supra eundem murum scilicet ad latitudinem dicte 

hereditatis dicti (dg: bo) Feeskini et edificia dicti Feeskini in (dg: d) 

et supra (dg: murum) dictum murum iniugendi inponendi et firmandi per 

ancoras et alias ad profectum dicti Feeskini sine destructione tamen 

eiusdem muri (dg: et s) et taliter quod dictus Feeskinus non faciet 

aliqua foramina vel fenestras vel scoersteen in dicto muro. 

 

BP 1178 f 030r 05 vr 03-04-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Willelmus zvw Hubertus van Volkel 

verkochten aan Henricus van Merlaer oudere broer van Rodolphus van Merlaer 

de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus gnd Broecriemmaker enerzijds en een straatje dat loopt 

van de Hinthamerstraat naar Porta Celi anderzijds, welke helft Henricus 

Gruijter van Uden overgedragen had aan voornoemde Godefridus en Willelmus. 

Voornoemde Henricus Gruijter deed afstand. 

 

(dg: .) Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et Willelmus filius 

quondam Huberti de Volkel medietatem domus et aree site in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Gerardi dicti Broecriemmaker ex uno et 

inter viculum tendentem a dicto vico Hijntamensi versus Portam Celi ex 

alio quam medietatem Henricus Gruijter de Uden dictis Godefrido et 

Willelmo supportaverat prout in litteris vendiderunt Henrico de Merlaer 

fratri seniori Rodolphi de Merlaer supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto dictus Henricus (dg: de U) Gruijter super dicta medietate et jure 

repromisit promittens ratam. Testes Ghisbertus et Sijmon datum sexta post 

pasca. 

 

BP 1178 f 030r 06 vr 03-04-1388. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 07 vr 03-04-1388. 

Theodericus zvw Johannes zv Everardus van Heze verkocht aan voornoemde 

Henricus van Merlaer de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

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

                         
74 Voor afgewerkt contract, zie BP 1178 f 030v 04 vr 03-04-1388. 
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Hinthamerstraat, aan deze zijde van de Zwengelbrug, tussen erfgoed van 

Benedictus gnd Bits Bakker enerzijds en een weg die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Porta Celi anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Johannes zv Everardus van Heze gekocht had van Rodolphus zvw Rodolphus gnd 

Webel, belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die hij uit 

deze helft verkocht had. Godefridus zvw Andreas van Berlikem deed afstand. 

 

Theodericus filius quondam Johannis (dg: de Heze) filii Everardi de Heze 

medietatem sibi de morte quondam suorum partentum successione advolutam 

in domo et area sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis ab isto latere 

pontis dicti (dg: Zween) Zwenghelbrug inter hereditatem Benedicti dicti 

Bits pistoris et inter viam tendentem a dicto vico versus Portam Celi 

quam domum et aream dictus Johannes filius Everardi de Heze erga 

Rodolphum filium quondam Rodolphi dicti Webel emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie vendidit dicto Henrico de Merlaer supportavit cum 

litteris et aliis jure promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte (dg: de) sui deponere excepta hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco ex dicta medietate 

solvenda quam ipse ex (dg: -inde) dicta medietate vendiderat. Quo facto 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem super dicta medietate et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

oblugationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 08 vr 03-04-1388. 

Godefridus zv Andreas van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Andree de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 030r 09 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes zv Everardus van Heze en Henricus 

Gruijter beloofden aan voornoemde koper alle lasten af te handelen, voor 

zover voornoemd huis en erf meer belast zouden blijken te zijn dan (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 15 schelling geld, (3) een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Dicti Theodericus et Henricus (dg: de) Gruijter promiserunt super habita 

et habenda dicto emptori quod si (dg: dicta) de dicta domo et area 

aliquid plus esset de jure solvendum quam census domini ducis et 

hereditarius census (dg: qu....) quindecim solidorum monete (dg: quod 

ipsi hoc eodem deponent) et hereditaria paccio duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 10 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes zv Everardus van Heze en Henricus 

Gruijter droegen over aan voornoemde Henricus van Merlaer 20 schelling geld 

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

Jan, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, richting het 

Hinthamereinde, bij de Zwengelbrug, welke 20 schelling voornoemde Johannes 

van Heze zv Everardus van Heze verworven had van Petrus van Berze, Gerardus 

van Berze, Eefsa van Berze, Johannes van Berze zvw Johannes zv Ghibo, 

Ghibo, Willelmus, Katherina en Oda, kvw voornoemde Ghibo, Arnoldus van 

Berlikem, Henricus Potter, Margareta dv Nijcholaus Gheenmans en Godefridus 

zvw Andreas. 

 

Dicti Theodericus et Henricus Gruijter (dg: here) viginti solidos 

hereditarii census monete solvendos hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex medietate domus et aree site in Busco versus finem 

Hijnthamensem prope pontem ibidem consistentem dictum vulgaliter 

Zwenghelbrugge (dg: quem) quos XX solidos #dictus# Johannes de Heze 

filius Everardi de Heze erga Petrum de Berze Gerardum de Berze Eefsam de 
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Berze Johannem de (dg: de) Berze filium quondam Johannis filii Ghibonis 

Ghibo! Willelmum Katherinam et Odam liberos dicti quondam Ghibonis 

Arnoldum de Berlikem Henricum Po[t]ter Margaretam filiam Nijcholai 

Gheenmans Godefridum filium quondam Andree acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt dicto Henrico de Merlaer cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 030r 11 vr 03-04-1388. 

Godefridus zv Andreas van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Andree de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 030r 12 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes zv Everardus van Heze en Henricus 

Gruijter verkochten aan voornoemde Henricus van Merlaer een erfgoed, 40 

voet lang, aan het eind van de Hinthamerstraat, achter het huis en erf van 

Rodolphus Webel, af te meten vanaf het erfgoed van voornoemde Rodolphus 

richting Porta Celi, welk erfgoed voornoemde wijlen Johannes Hezeken 

verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Dicti Theodericus et Henricus Gruijter hereditatem XL pedatas in 

longitudine continentem sitam ad finem vici Hijntamensis retro (dg: 

hereditatem) domum et aream Rodolphi Webel scilicet mensurando dictam 

hereditatem longam quadraginta pedatas ab hereditate dicti Rodolphi 

versus Portam Celi quam hereditatem dictus quondam Johannes Hezeken erga 

oppidum de Busco acquisiverat prout in literis vero sigillo sigillatis 

continetur vendiderunt dicto Henrico de Merlaer cum litteris et jure 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 13 vr 03-04-1388. 

Godefridus zv Andreas verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Andree prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 14 vr 03-04-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem droeg aan Henricus van Merlaer alle 

goederen van Theodericus zvw Johannes van Heze, die voornoemde Godefridus 

heeft of nog zal verkrijgen, aan hem overgedragen door voornoemde 

Theodericus zvw Johannes zv Everardus van Heze. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem omnia et singula bona 

Theoderici filii quondam Johannis de Heze ab (dg: eo) ipso ad presens 

habita et imposterum acquirenda quocumque locorum consistentia sive sita 

supportata sibi a dicto Theoderico prout in litteris supportavit (dg: 

dicto) Henrico de Merlaer cum litteris et jure promittens ratam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 15 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Henricus van Merlaer beloofde aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem en aan Willelmus van Volkel 129½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse 

gulden voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan (wo 24-06-1388) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1388). 

 

Dictus Henricus de Merlaer promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem et Willelmo de Volkel centum et XXIX et dimidium Brabant 

#dobbel# seu pro quolibet Brabant dobbel duos Hollant gulden #seu 

valorem# (dg: ad) mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

160 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030r 16 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Henricus van Merlaer beloofde aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 65 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1388) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Dictus Henricus de Merlaer promisit Godefrido filio quondam (dg: Arnoldi) 

Andree de Berlikem sexaginta quinque Brabant dobbel seu pro quolibet 

#Brabant# dobbel II Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis 

et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 E 09 f. 30v. 

 Sexta post pascha: vrijdag 03-04-1388. 

 

BP 1178 f 030v 01 vr 03-04-1388. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen ev Theoderica dvw Henricus Kelner van 

Bucstel verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Brueder een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) ¼ deel in een hoeve van wijlen voornoemde Henricus Kelner, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Mulsen, naast Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel, (2) 4 

lopen roggeland onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen Boudewinus bv verkoper enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et tutor legitimus 

(dg: D) Theoderice sue uxoris filie quondam Henrici Kelner (dg: here) de 

Bucstel hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi Brueder 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: pur) nativitatis #Domini# et in Busco 

tradendam ex quarta parte ad dictos venditorem et eius uxorem (dg: 

predictos) spectante in quodam manso dicti quondam Henrici Kelner sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Mulsen iuxta hereditatem Gerardi filii 

naturalis quondam domini Gerardi de Bucstel et ex attinentiis dicte 

quarte partis universis quocumque sitis atque ex quatuor lopinatis terre 

siliginee dicti venditoris sitis (dg: infr) infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dunghen inter hereditatem Boudewini fratris 

venditoris ex uno et inter hereditatem (dg: ven) dicti venditoris ex alio 

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

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Ghisbertus et Sijmon datum sexta post pascha. 

 

BP 1178 f 030v 02 vr 03-04-1388. 

De broers Walterus en Egidius, kvw Jacobus Tijt, maakten een erfdeling van 

een hoeve van wijlen voornoemde Jacobus, in Schijndel. 

Voornoemde Walterus kreeg (1) een huis, gnd dat bouwhuis, met ondergrond, 

aangelegen tuin en de helft van de misse, te weten de helft aan de kant van 

het huis, (2) de helft van een akker, voor voornoemd huis, te weten de 

helft richting voornoemd huis, met zijn strepen, (3) 3 strepen land, ter 

plaatse gnd Jut Kalverlookt, richting de gemeint, (4) 2 korte strepen, 

achter voornoemde tuin, (5) de helft van een akker, gnd die Berg, te weten 

de helft richting de kerk van Schijndel, (6) 1 lopen roggeland, achter de 

plaats gnd die Hoeve, (7) de helft van een akker, gnd dat Houbraken, te 

weten de helft richting de plaats gnd Wijbos, (8) een stuk land, gnd dat 

Hazellookt, (9) 4 lopen land, richting de plaats gnd Wijbos, (10) een stuk 

land, gnd dat Smalwinkel, (11) een stuk land, gnd Keiendaal, (12) de helft 

van een akker, gnd Perkens Brake, te weten de helft richting Sint-

Oedenrode, (13) de helft van een heideland, (14) een beemd, gnd die 

Puthorst, (15) een beemd, gnd des Dekens Beemd, (16) 3 strepen beemd, ter 
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plaatse gnd die Hartbeemden, met de helft van de cijnzen die uit geheel de 

hoeve gaan. 

 

Walterus et Egidius fratres liberi quondam Jacobi Tijt palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam manso 

dicti quondam Jacobi cum suis attinentiis sito in parochia de Scijnle ut 

dicebant mediante qua divisione domum! dictam! dat bouhuus cum suo fundo 

atque ortus sibi adiacens et medietas fimarii dicti missen ibidem 

scilicet illa medietas que sita est versus dictam domum item medietas 

agri sitam ante dictam domum scilicet illa (dg: -s) medietas que sita est 

versus dictam domum cum suis strepis item tres strepe terre site in loco 

dicto Jut Kalverloect versus communitatem item due b[re]ves strepe terre 

site retro dictum ortum item medietas agri dicti die Berch (dg: sit) 

scilicet illa medietas que sita est versus ecclesiam de Scijnle item una 

lopinata terre siliginee sita retro locum dictum die Hoeve item medietas 

agri dicti dat Houbraken (dg: siti retro) #scilicet illa medietas que 

sita est versus# locum dictum Wijbossche (dg: scilicet) item pecia terre 

dat Hazelloect (dg: sit) item quatuor lopinate terre site (dg: iuxta 

locum) versus locum dictum Wijbossche item pecia terre dicta dat (dg: S) 

Smaelwinckel item pecia terre dicta Keijendael item medietas (dg: Per) 

agri dicti Perkens Brake scilicet illa medietas que sita est versus Rode 

item medietas terre mericalis (dg: site scilicet illa medietas) item 

pratum dictum die Puthorste item pratum dictum des Dekens Beemt item III 

strepe prati site in loco dicto die Hartbeemde (dg: ut dicebant dicto) 

simul cum medietate censuum (dg: cesserunt in partem promittens ratam 

servare et dampna ex premissis de jure) ex dicto integro manso cum suis 

attinentiis de jure solvendorum ut dicebant dicto Waltero cesserunt in 

partem promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 030v 03 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Egidius zvw Jacobus Tijt kreeg (1) de schuur, met ondergrond, en 

de helft van de misse, te weten de helft richting de schuur, (2) een stukje 

erfgoed, 5 voet breed, buiten voornoemde schuur, richting het bouwhuis, (3) 

de tuin, gnd die Raaphof, (4) een streep land, waarop de nieuwe boomgaard, 

(5) een stuk land, naast voornoemde streep, (6) de helft van een akker, 

voor de deur van voornoemd bouwhuis, te weten de helft richting de plaats 

gnd ter Locht, met aangelegen strepen, (7) 2 strepen land, ter plaatse gnd 

in Kalverlookt, richting de akkers aldaar, (8) de helft van een akker, gnd 

die Berg, te weten de helft richting Wijbos, (9) een lopen land, naast de 

kerk van Schijndel, (10) de helft van een stuk land, gnd die Houbraken, te 

weten de helft richting de kerk van Schijndel, (11) de helft van een stuk 

land, gnd die ?Perkens Brake, te weten de helft richting de kerk van 

Schijndel, (12) een stuk land, gnd die Derenbos, (13) 4 lopen roggeland, 

(14) 5 lopen land, gnd die Crups Strepen, (15) een stuk land, gnd dat Klein 

Hasenbosselke, (16) een beemd, gnd die Keidonk, (17) een beemd gnd die 

Elsdonk, (18) de helft van een heideland, met de helft van alle cijnzen die 

uit geheel de hoeve gaan. 

 

Et mediante qua divisione horreum #(dg: et domus dicta die Scoppe)# cum 

suo fundo dicti mansi et medietas fimarii dicti missen scilicet illa 

medietas que sita est versus dictum horreum et particula hereditatis 

quinque pedatas in latitudine continens sita exra dictum horreum versus 

domum dicta dat bouhuus item ortus dictus die Raephof item strepa terre 

in qua novum pomerium consistit item pecia terre eidem (dg: pecie) 

#strepe# terre iamdicte adiacens item (dg: a) medietas agri siti ante 

januam domus dicte bouhuus scilicet illa medietas (dg: si) que est versus 

locum dictum ter Locht cum suis strepis eidem medietate adiacentibus item 

due strepe terre site !site in loco dicto in Kalverloect versus (dg: ver) 

agros ibidem item medietas agri dicti die Berch scilicet illa medietas 

que sita est versus Wijbossche item una lopinata terre sita iuxta 
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ecclesiam de Scijnle item medietas pecie terre dicte die Houbraken 

scilicet illa medietas que sita est versus ecclesiam de Scijnle (dg: it) 

atque medietas pecie terre dicte die [?Per]kens (dg: K) Brake scilicet 

illa medietas que sita est versus dictam ecclesiam item pecia terre dicta 

die Derenbossche item quatuor lopinate terre siliginee et quinque 

lopinate terre (dg: site) dicte die (dg: .) Crups Strepen item pecia 

terre dicta dat Cleijn Hasenbosschelken atque pratum dictum die Keijdonc 

item pratum dictum die Elsdonc #+ {BP 1178 f 030v 04 invoegen}# cum 

medietate omnium (dg: s) censuum ex dicto integro manso cum suis 

attinentiis de jure solvendorum ut dicebant (dg: s) dicto Egidio 

cesserunt in partem promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030v 04 vr 03-04-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 030v 03} 

+ item medietas terre mericalis. 

 

BP 1178 f 030v 05 vr 03-04-1388. 

Mr Johannes Goutsmit enerzijds en Feeskinus van Enode visser anderzijds 

maakten de volgende afspraken. Feeskinus mag bouwen aan en op een deel van 

de stenen muur van het stenen huis van mr Johannes, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, te weten in het deel dat ligt achter erfgoed van voornoemde 

Feeskinus, gelegen aan de Vismarkt, welk deel van de stenen muur reikt 

vanaf erfgoed van Johannes Fijolaer tot aan erfgoed van wijlen Reijnerus 

Willems. Feeskinus moet eventuele schade die bij het bouwen ontstaat 

herstellen. Feeskinus krijgt een stukje erfgoed, aldaar buiten voornoemd 

deel van de stenen muur gelegen, aan de kant van de Vismarkt, welk stukje 

nu aan mr Johannes behoort. 

 

Magister Johannes Goutsmit ex una et Feeskinus de Enode piscator ex 

altera parte palam recognoverunt se (dg: divisionem) ordinaciones et 

condiciones mutuo fecisse videlicet quod dictus Feeskinus cum suis 

edificiis libere poterit edificare et sua edificia inponere iungere et 

firmare per anchoras et alias ad eius profectum in quadam parte muri 

lapidei domus lapidee dicti magistri Johannis site in Busco in vico 

Orthensi scilicet in illa parte que sita est retro hereditatem dicti 

Feeskini sitam ad forum piscium et que pars dicti muri lapidei tendit 

(dg: ab hereditate Johannis a do) ab hereditate Johannis Fijolaer usque 

ad hereditatem quondam (dg: Joh) Reijneri Willems atque supra medietatem 

dicte partis dicti muri edificandi scilicet supra illam medietatem dicte 

partis que medietas sita est versus (dg: he) dictam hereditatem dicti 

Feeskini hoc addito quod (dg: quidquid) dictus Feeskinus premissa faciet 

sine destructione dicte partis dicti muri hoc eciam quod quidquid per 

dictum Feeskinum in predicta (dg: medietate dicte) parte dicti muri 

fractum ?fuerit hoc per eundem Feeskinum reedificetur item quod dictus 

Feeskinus habebit et obtinebit particulam hereditatis sitam extra dictam 

partem dicti muri #versus forum piscium# prout huiusmodim particula 

hereditatis spectat #ad presens# ad dictum magistrum Johannem promiserunt 

insuper (dg: ratam) mutuo ratam servare et magister Johannes promisit 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030v 06 vr 03-04-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg over aan Henricus Gruijter van Uden 

de helft in een b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia, welke cijns 

Wautgherus Scrermer van Uden met Sint-Jan moest betalen aan Johannes 

Besselen, gaande uit (1) een hofstad en beemd van wijlen Bata Kemerlincs, 

in Uden, ter plaatse gnd aan Melijs Einde, (2) 6 lopen roggeland, in Uden. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Henricus van Merlaer deden afstand. 

De brief overhandigen aan Willelmus van Volkel. 
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Solvit totum. 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze medietatem ad se specantem in 

hereditario censu XXX solidorum antique pecunie quem censum (dg: Joh) 

Wautgherus Scrermer de Uden #Johanni Besselen# solvere consuevit et 

tenebatur hereditarie nativitatis Johannis ex domistadio et prato quondam 

Bate Kemerlincs sitis in parochia de Uden ad locum dictum aen Melijs 

Eijnde et ex sex lopinatis terre siliginee sitis in (dg: pa) dicta 

parocia de Uden hereditarie supportavit Henrico Gruijter de Uden cum 

omnibus litters et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: d) 

ex parte sui deponere. Quo facto Godefridus filius quondam Andree de 

Berlikem et Henricus de Merlaer super dicta medietate et jure ad opus 

dicti Henrici Gruijter renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. Traditur Willelmo de Volkel. 

 

BP 1178 f 030v 07 vr 03-04-1388. 

(dg: Voornoemde Theodericus). 

 

(dg: Dictus Theodericus). 

 

BP 1178 f 030v 08 vr 03-04-1388. 

Henricus Gruijter van Uden ev Aleijdis dvw Johannes van Heze zvw Everardus 

van Heze droeg over aan Theodericus zvw voornoemde Johannes van Heze het 

deel75, dat aan hem en aan zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

voornoemde Everardus van Heze resp. dat aan hen zal komen na overlijden van 

Aleijdis wv voornoemde Everardus, in een huis76 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Benedictus gnd Bits Cuper enerzijds en 

erfgoed van Gobelinus gnd Veren Belen soen anderzijds. 

 

Henricus Gruijter de Uden maritus et tutor legitimus (dg: L) Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Johannis de Heze filii quondam Everardi de Heze (dg: 
?cu) totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori de morte quondam 

Everardi de Heze predicti successione advolutas et post mortem Aleijdis 

relicte eiusdem quondam Everardi successione advolvendas in domo et area 

sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Benedicti dicti Bits 

Cuper ex uno et inter hereditatem Gobelini dicti Veren Belen soen ex alio 

ut dicebat supportavit Theoderico filio dicti quondam Johannis de Heze 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 030v 09 vr 03-04-1388. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze droeg voornoemd deel over aan 

Jacobus Kesselman. 

 

Dictus Theodericus dictas partem et jus (dg: ?sibi) supportavit Jacobo 

Kesselman. 

 

1178 mf1 E 11+12 f. 31A. 

 in festo Nijcholai anno LXXX septimo: vrijdag 06-12-1387. 

 

BP 1178 f 031Ar 01 vr 06-12-1387. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder had, in zijn handen, een 

groot aantal gouden franken, die hij onder beheer stelde van Johannes die 

Jode wisselaar van de stad Den Bosch, om terug te kopen een b-erfcijns van 

13 oude schilden, aan !voornoemde Ghisbertus verkocht door voornoemde 

Theodericus Rover, volgens inhoud van het instrument77 dat over die 

                         
75 Zie → BP 1178 f 215r 04 do 25-02-1389, overdracht van een deel in dit 

huis. 
76 Zie ← BP 1175 f 027v 03 do 20-04-1368, overdracht van vruchtgebruik in 

een helft van dit huis en van de andere helft van dit huis. 
77 Zie ← BP 1177 f 245r 12 di 03-07-1386, instrument van wederkoop. 
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wederkoop is gemaakt. Zou er te weinig geld zijn, dan zal hij dat 

aanvullen; wat er teveel is zal hij weer meenemen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van de heer van Zanthen en Rodolphus van den Zande. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis habuit in 

suis manibus multos aureos f[r]ancos quos posuit (dg: ad ce) sub Johanne 

die Jode campsori opidi de B[usco] ad redimendum hereditarium censum (dg: 

XV) XIII aude scilde venditum dicto Ghisberto a dicto Theoderico Rover 

prout in litteris scilicet ad redimendum dictum censum iuxta formam et 

tenorem instrumenti exinde confecti. Si quid defecerit quod id supplebit 

et si quid supercreverit quod id amovebit et q.... eius presentes littere 

non po..... dictos aureos denarios po... sub dicto Johanne Jode. Acta in 

camera presentibus domino de Zanthen Rodolpho van den Zande datum in 

festo Nijcholai anno LXXX septimo hora vesperarum. 

 

1178 mf1 E 10 f. 31. 

 Sexta post pasca: vrijdag 03-04-1388. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 06-04-1388. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 08-04-1388. 

 

BP 1178 f 031r 01 vr 03-04-1388. 

Jacobus van Enghelant, Johannes zv Tielmannus Pauwels soen, zijn broer 

Rutgherus en Henricus Boen van Hijntam beloofden aan Philippus Jozollo etc 

52 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388; 27+31+24=82 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus de Enghelant Johannes filius Tielmanni (dg: de Enghelant) Pauwels 

soen Rutgherus eius frater et Henricus Boen (dg: promiserunt) de Hijntam 

promiserunt [Phi]lippo Jozollo etc LII aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos sub pena II. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 031r 02 vr 03-04-1388. 

Nijcholaus uter Hasselt en Theodericus Bathen soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388; 

27+31+24=82 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nijcholaus uter Hasselt et Theodericus Bathen soen promiserunt Philippo 

Jozollo etc LX aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 03 vr 03-04-1388. 

De eerste zal Theodericus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Theodericum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 04 vr 03-04-1388. 

Gerardus Hadewigen soen verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 2 

oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 morgen 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen wijlen 

Petrus Truden soen enerzijds en Yda van Rode anderzijds. 

 

Gerardus Hadewigen soen hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum duorum aude scilde (dg: Francie) seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex tribus iugeribus terre sitis 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen inter 

hereditatem (dg: Ro) quondam Petri Truden soen ex uno et inter 

hereditatem Yde de Rode ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 
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facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 05 ma 06-04-1388. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken verkocht aan Gerardus van Hees een 

n-erfpacht van 5 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 14 hont in Lithoijen, ter plaatse gnd op den Ham, 

tussen de propositus van Merssen enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Lithoijen anderzijds, (2) een huis en tuin in Lithoijen, tussen Godefridus 

Jans soen van Overmere enerzijds en een gemene steeg anderzijds. Verkoper 

en met hem Gerardus Kepken van Nuwelant beloofden de onderpanden van waarde 

te houden. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudeken hereditarie vendidit 

Gerardo de Hees hereditariam paccionem quinque modiorum (dg: siliginis) 

#ordei# mensure de Busco solvendam hereditarie purificatonis et in Busco 

tradendam ex quatuordecim hont dicti venditoris sitis in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto op den Ham inter hereditatem propositi de 

Merssen ex uno et inter hereditatem ecclesie de Lijttoijen ex alio atque 

ex domo et orto dicti venditoris sitis #in# dicta parochia inter 

hereditatem Godefridi Jans soen de Overmere ex uno et inter communem 

stegam ex alio (dg: promittens s) promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere promiserunt insuper dicti 

venditor et Gerardus Kepken de Nuwelant super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Berwout datum secunda post 

octavas pasche. 

 

BP 1178 f 031r 06 ma 06-04-1388. 

Voornoemde verkoper beloofde voornoemde Gerardus Kepken schadeloos te 

houden. 

 

Dictus venditor promisit dictum (dg: E) Gerardum Kepken indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 07 ma 06-04-1388. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Johannes Belijen soen van Os de 

helft in een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Lambertus van 

der Rijt zv Johannes van der Rijt beloofd had aan Henricus zvw Gerardus van 

Broechoven, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die 

voornoemde Henricus ter plaatse gnd Udenhout heeft liggen, van welke 

erfgoederen een helft aan voornoemde Henricus zvw Gerardus de Broechoven 

met zijn vrouw Katherina dvw Johannes de Zonne geschonken was, en welke 

goederen hij verder deels verworven had van Walterus Bije en deels van 

Jacobus gnd Horenstekel, en welke pacht voornoemde Gerardus en zijn broer 

Henricus, kvw voornoemde Lambertus Rijxken, verworven hadden van voornoemde 

Henricus zvw Gerardus van Broechoven. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem Lambertus van der Rijt filius Johannis van der Rijt dare et 

solvere promiserat Henrico filio quondam Gerardi de Broechoven 

hereditarie Andree apostoli ex omnibus et singulis hereditatibus quas 

idem Henricus (dg: filius quondam Gerardi de Broechoven) in loco dicto 

Udenhout habuit situatas et ex edificiis et ceteris dictarum hereditatum 

attinentiis singulis et universis et quas hereditates predictas cum suis 

(dg: att) edificiis et attinentiis predictis dictus Henricus filius 

quondam Gerardi de Broechoven pro una medietate cum Katherina sua uxore 

filia quondam Johannis de Zonne nomine dotis sumpserat et partim erga 

Walterum Bije et partim erga #Jacobum# dictum Horenstekel acquisiverat et 

quam paccionem dictus Gerardus et Henricus eius frater liberi dicti 

quondam Lamberti Rijxken erga dictum Henricum filium quondam Gerardi de 

Broechoven acquisiverant prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 
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Belijen soen de Os supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Willelmus 

Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 08 ma 06-04-1388. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan voornoemde Johannes Delijen 

soen een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, uit een b-erfpacht van 9½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, ter plaatse gnd 

Oerle, in Westilburg, welke hoeve voornoemde Gerardus en zijn broer 

Henricus, kvw Lambertus Rijxken, uitgegeven hadden aan Henricus van 

Broechoven zv Gerardus van Broechoven, voor de cijnzen die eruit gaan en 

voor voornoemde pacht van 9½ mud rogge. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken hereditariam paccionem decem 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam (dg: de hereditaria paccione quam) 

ad se spectante de hereditaria paccione novem et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex quodam manso sito ad locum dictum Oerle in parochia de 

Westilborch et ex atinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem mansum cum suis 

attinentiis predictus Gerardus et Henricus eius frater liberi quondam 

Lamberti Rijxken dederant ad paccionem Henrico de Broechoven filio 

Gerardi de Broechoven scilicet pro censibus annuatim exinde prius de jure 

solvendis atque pro dicta paccione novem et dimidii modiorum siliginis 

prout in litteris hereditarie vendidit dicto Johanni Delijen soen cum 

litteris et jure (dg: promittens s) occacione primodicte paccionis 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 09 ma 06-04-1388. 

Een vidimus maken van 9 brieven, en Henricus zvw Lambertus Rijxken 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Johannes 

Delijen soen. 

 

Et fiet (dg: instrumentum) #vidimus# de (dg: 3 litteris quarum una) novem 

litteris scabinalibus et Henricus filius quondam Lamberti Rijxken 

promisit dicto Johanni Delijen soen tradere ut in forma (dg: testes datum 

supra). Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 031r 10 ma 06-04-1388. 

Enghelberna van Essche verklaarde alle achterstallige termijnen ontvangen 

te hebben van een lijfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

Becker zvw Johannes die Heijman beloofd had te leveren aan voornoemde 

Enghelberna. 

 

Enghelberna de Essche palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem de vitali pensione octo modiorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes Becker filius quondam Johannis die Heijman dicte 

Enghelberne dare et solvere promiserat prout in litteris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 031r 11 ma 06-04-1388. 

Jacobus Coptiten enerzijds en Johannes van Mijngen anderzijds, kwamen voor 

schepenen {niet afgewerkt contract}. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

167 

Jacobus Coptiten ex una et Johannes de Mijngen ex altera parte constituti 

coram scabinis infrascriptis. 

 

BP 1178 f 031r 12 wo 08-04-1388. 

Jacobus Coptiten verklaarde dat Johannes van Mijngen een geldsom heeft 

voldaan, die hij voor schepenen van Den Bosch eertijds kreeg toegewezen, 

wegens aanspraak mbt gebouwen in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat. De 

gebouwen gnd ‘stant vincken’ en de gebouwen van Johannes blijven in de muur 

die ligt tussen erfgoederen van Johannes en Jacobus, zoals ze daar nu 

staan. Johannes mag voornoemde ‘stant vincken’ in voornoemde muur laten 

staan, met bouwwerken gnd ‘noesen’. Johannes mag ijzeren haken in 

voornoemde stenen muur plaatsen, voor vensters en deuren, door Johannes 

naast voornoemde muur te maken. Johannes mag in die muur ?tonnen?, plaatsen 

om ramen te maken, onderverdeeld in twee rekken. Zou Johannes of zijn 

erfopvolgers op het erfgoed naast die muur zó hoog willen bouwen dat die 

bouwwerken kunnen afwateren in de goot op voornoemde muur, dan mogen 

Johannes of zijn erfopvolgers bouwwerken verwijderen, gnd tinnen, die er op 

die muur zijn aan de kant van voornoemd erfgoed van Johannes, tot aan de 

goot; daarna mogen Johannes en zijn erfopvolgers met hun gebouwen in 

voornoemde goot afwateren. Zou Jacobus of Johannes onvoldoende vanaf hun 

erfgoederen kunnen afwateren, dan mag hij via de oude stadsmuur afwateren, 

voor de helft over het erfgoed van Jacobus en voor de andere helft over het 

erfgoed van Johannes, aldaar buiten de oude stadsmuur gelegen. 

 

Jacobus Coptiten palam recognovit sibi per Johannem de Mijngen fore 

satisfactum a summa quam obtinuit coram scabinis in Busco super 

impeticione pridem facta a dicto Jacobo contra #contra# dictum Johannem 

de edificiis et (dg: structuris sitis sit) #structuris# sitis in Busco in 

vico selliparorum et de limitatione et amotione (dg: huiusmodi) 

edificiorum #dicti Johannis prout idem Jacobus huiusmodi summam contra 

dictum Johannem obtinuit# (dg: additis) #additis# condicionibus quod 

edificia dicta stant vincken #et edificia# dicti Johannis permanebunt #et 

perpetue poterint permanere# in muro sito inter hereditates (dg: J) 

dictorum Johannis et Jacobi prout ibidem consistent pro presenti et quod 

dictus Johannes poterit sustentare per edificia dicta noesen (dg: ad) in 

dicto muro ad eius profectum #dicta stant vincken# item quod dictus 

Johannes libere poterit inponere #[et] edificare# (dg: in) in dicto muro 

ad eius profectum uncos #ferreos# dictos hacken cum suis lapidibus 

quotienscumque voluerit et indiguerit pro fenestris #et januis# a dicto 

Johanne (dg: fac) iuxta dictum murum faciendis et #ap#pendendis 

#huiusmodi uncis# item poterit dictus Johannes facere in dicto muro 
!onbekend?ronnabil[ia] foramina ad inponenda (dg: in) et infingendum unum in 

duo (dg: s) partita dicta recke (dg: ad) a dicto Johanne #(dg: ponenda) 

facienda inponenda et infigenda# item quod quandocumque dictus Johannes 

super suam hereditatem ibidem sitam iuxta dictum murum seu veri possores! 

eiusdem hereditatis ad tantam altitudinem (dg: q pon) edificare voluerit 

sic quod huiusmodi edificia #sua# poterint stillare in guttario sito 

supra dictum murum extunc dictus Johannes et #veri# possores! dicte 

hereditatis dicti Johannis poterint amovere edificia dicta tennen (dg: 

sit) consistentia supra dictum murum in latere versus dictam hereditatem 

dicti Johannis #usque ad guttarium ibidem consistens# et extunc dictus 

Johannes et dicti veri possores dicte hereditatis dicti Johannis libere 

poterint cum huiusmodi suis edificiis stillare et aquas huiusmodi (dg: 

sui) #suorum# edificiorum deducere in dicto guttario #ad eorum profectum 

iuxta continenciam litterarum dictarum partium de dicto muro confectarum# 

item (dg: ....) quod si aliquis dictorum Jacobi et Johannis defectum 

habuerit suas aquas deducendi de suis hereditatibus ibidem quod ille 

poterint huiusmodi huiusmodi suas aquas deducere per antiquum murum 

oppidi #de Buscoducis# ibidem et mediatim per hereditatem dicti Jacobi et 

mediatim per hereditatem dicti Johannis sitas ibidem extra dictum 

antiquum murum et hiis mediantibus dicte partes recognoverunt se penitus 
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contentas ....... (dg: ab omnibus causis motis) a limitatione suarum 

hereditatum ibidem et ab omnibus causis (dg: motis inter dictas partes a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem promittentes super 

omnia ratam servare #una earum habuit movendis quod exponetur gaens 

contra aliam#) quas una earum habuit movendas quod exponetur had gaens 

contra aliam earum a quocumque tempore (dg: ev) evoluto usque in diem 

presentem promittentes super omnia ratam servare et contra non venire 

salvis cuilibet dictarum partium suis litteris quoad omnia alia in 

huiusmodi litteris contenta in suo vigore permansuris. Testes Willelmus 

et Berwout datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 031r 13 wo 08-04-1388. 

Gerardus van Wiel beloofde aan Jacobus Coptiten 30 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Gerardus de Wiel promisit Jacobo Coptiten XXX Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 E 13 f. 31v. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 09-04-1388. 

 

BP 1178 f 031v 01 do 09-04-1388. 

Johannes van Vucht zvw Thomas gnd Ronden soen ev Heijlwigis dvw Nijcholaus 

gnd Beijer droeg over aan Engbertus van den Hezeacker de helft, die aan 

voornoemde Heijlwigis behoort, in een beemd in Haaren bij Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Willelmus van den Stake enerzijds en Hilla gnd 

des Beijers anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan 

wijlen Petrus van Krekelhoven, welke beemd voornoemde Engbertus van den 

Hezeacker, tbv zichzelf en voornoemde Heijlwigis, gekocht had van Johannes 

gnd die Meijer van Beilver. 

 

Johannes de Vucht filius quondam Thome dicti Ronden soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Nijcholai 

dicti Beijer medietatem ad dictam Heijlwigem spectantem in pecia prati 

sita in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Willelmi van den Stake ex uno et inter hereditatem Hille 

dicte des Beijers ex alio (dg: q) tendente a communi platea retrorsum ad 

hereditatem quondam Petri de Krekelhoven quam peciam prati Engbertus van 

den Hezeacker ad opus sui et ad opus Heijlwigis predicte emendo 

acquisiverat erga Johannem dictum die Meijer de Beilver prout in litteris 

hereditarie [supportavit] dicto Engberto van den Hezeacker cum literis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte #sui# et dicte 

(dg: Eng) Heijlwigis deponere. Testes Willelmus et Lonijs datum quinta 

post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 031v 02 do 09-04-1388. 

Ghibo die Beijer zvw Nijcholaus die Beijer, Johannes van Vucht zvw Thomas 

Ronden soen ev Heijlwigis, en Henricus gnd Scerpenborch ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Nijcholaus Beijer, gaven uit aan voornoemde Engbertus van den 

Hezeacker een beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus 

van den Hezeacker enerzijds en kvw Rodolphus van den Venne anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis op voornoemde beemd te leveren. 

 

Ghibo (dg: filius) die Beijer filius quondam Nijcholai die Beijer 

Johannes (dg: v) de Vucht filius quondam Thome Ronden soen maritus 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et Henricus dictus 

Scerpenborch maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filiarum quondam 

Nijcholai (dg: predicti) Beijer predicti peciam prati sitam in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem (dg: W) Engberti van den 

Hezeacker ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi van den 
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Venne ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto 

Engberto van den Hezeacker ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam peciam 

prati tradenda ex premissis promittentes (dg: w) indivisi warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 03 do 09-04-1388. 

Godefridus Dueren soen zvw Hermannus Ghenen soen verkocht aan Jacobus van 

den Weghe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in een stuk land, gnd die Wetert, 

in Herpen, ter plaatse gnd bij de Halve Berg, beiderzijds tussen erfgoed 

van de heer van Herpen, (2) een kamp, in Herpen, ter plaatse gnd in het 

Nederbroekske, tussen Aleijdis dv voornoemde verkoper enerzijds en Enghela 

van Lijnen anderzijds, (3) een stukje beemd, in Herpen, ter plaatse gnd in 

die Nijbeemden, tussen Ghibo Hadewigen soen enerzijds en Amelius Hermans 

soen anderzijds, (4) ¼ deel in een stukje beemd, aldaar, tussen Theodericus 

Marcelijs soen enerzijds en Sophija Otten anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en met een b-erfcijns van 30 groot aan de heer van Herpen, 

gaande uit voornoemd kamp. 

 

Godefridus Dueren soen filius quondam Hermanni Ghenen soen hereditarie 

vendidit Jacobo van den Weghe hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: q) medietate ad dictum venditorem spectante in 

pecia (dg: dicta) terre dicta die Wetert sita in parochia de Herpen ad 

locum dictum biden (dg: Valv) Halven Berch inter hereditatem domini de 

Herpen ex utroque latere item ex (dg: ca) quodam campo terre dicti 

venditoris sito in dicta parochia in loco dicto int Nederbroexken inter 

hereditatem Aleijdis filie dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Enghele de (dg: Lije) Lijnen ex alio item ex (dg: particula prati sita 

duobus particulis) #particula# prati sita in dicta parochia in loco dicto 

in die Nijbeemden (dg: quarum una) inter hereditatem Ghibonis Hadewigen 

soen ex uno et inter hereditatem Amelii Hermans soen ex alio (dg: et 

altera inter) atque ex quarta parte ad dictum venditorem in particula 

prati sita ibidem inter hereditatem Theoderici Marcelijs soen ex uno et 

inter hereditatem Sophije Otten ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem exceptis exceptis censu 

domino (dg: exinde) fundi et hereditario censu (dg: ce) triginta 

grossorum ex dicto campo domino de Herpen solvendis et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et (dg: Lon) Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 04 do 09-04-1388. 

Reijmboldus van Ussen droeg over aan Lambertus die Moelner een stuk heide, 

in Oss, naast de plaats gnd Pape Rot, tussen voornoemde Lambertus enerzijds 

en Thomas Belijen soen anderzijds. 

 
?Lamb. 

(dg: Reijmboldus). 

Reijmboldus de Ussen peciam terre mericalis sitam in parochia de Os iuxta 

locum dictum Pape Rot inter hereditatem (dg: dicti) Lamberti die Moelner 

ex uno et inter hereditatem (dg: .) Thome Belijen soen ex alio ut dicebat 

supportavit dicto Lamberto promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 05 do 09-04-1388. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Walterus zvw Stephanus gnd van der 

Amervoert een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Metta Bruijstens enerzijds en de gemeint 

anderzijds, strekkend voor aan de gemeint en achter aan hr Willelmus Custer 

priester; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling gemeen paijment aan de 
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naburen van Haaren en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Slechts op te geven op de 

dag dat de pacht geleverd moet worden met de volledige pacht van die 

termijn. 

 

Nijcholaus de Baerle domum et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Mette 

Bruijstens ex uno et inter communitatem ex alio tendentes ante ad 

communitatem et retro ad hereditatem domini Willelmi Custer presbitri ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Waltero filio quondam (dg: T) 

Stephani dicti van der Amervoert ab eodem hereditarie possidendos pro 

duobus solidis communis #pagamenti# vicinis de Haren dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis (dg: d) mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in dicta domo tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et non poterit resignare (dg: nisi) nisi in 

termino solucionis cum plena paccione huiusmodi termini resignacionis. 

Testes Willelmus et (dg: Erp) Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 06 do 09-04-1388. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 031v 07 do 09-04-1388. 

Arnoldus zv Johannes van Zidewijnden vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap etc, te mogen gaan van zijn vader. 

 

Arnoldus filius Johannis de Zidewijnden petiit a eodem Johanne suo patre 

licenciam exeundi etc extra domum et convictum eius etc ad jus oppidi 

nomine emancipationis et Johannes favit eidem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 08 do 09-04-1388. 

Johannes zv Johannes van Zidewijnden vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap etc, te mogen gaan van zijn vader. 

 

Johannes filius Johannis de Zidewijnden eodem modo petiit a dicto suo 

patre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 09 do 09-04-1388. 

Nijcholaus gnd Keelbreker verkocht aan de broers Gerardus en Petrus, kvw 

Petrus gnd Zerijs soen, en Johannes Dircs soen een stuk land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd in den Zandakker, tussen erfgoed van de monniken van Berna 

enerzijds en Godefridus Meus soen anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus #(dg: K Coel) Keelbreker# peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto in den Zandacker inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem Godefridi Meus soen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Pe) Gerardo et Petro #fratribus# liberis quondam Petri dicti Zerijs 

soen et (dg: Ar) Johanni Dircs soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 10 do 09-04-1388. 

Voornoemde broers Gerardus en Petrus, kvw Petrus gnd Zerijs soen, en 

Johannes Dircs soen deden tbv Nijcholaus gnd Coel Keelbreker afstand van 

een beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in het Westerbroek, naast erfgoed, 

gnd die Boest, welke beemd was van wijlen Alardus gnd Koecke van Berlikem. 
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Dicti Gerardus Petrus et Johannes super quodam prato sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto int Westerbroec #contigue# iuxta hereditatem 

dictam die Boest (dg: ex uno et inter) et quod pratum fuerat quondam 

Alardi dicti Koecke de Berlikem et super jure ad opus Nijcholai dicti 

Coel (dg: d) Keelbreker renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 11 do 09-04-1388. 

Gerardus zvw Bertoldus snijder droeg al zijn goederen, onder Schijndel, 

over aan Arnoldus die Wilde. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Bertoldi sartoris omnia et singula bona #mobilia 

et immobilia# hereditaria et parata ad se spectantia quocumque locorum 

infra parochiam de Scijnle consistentia supportavit Arnoldo die Wilde 

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

deponere. Testes Willelmus et Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 12 do 09-04-1388. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proefts soen van Empel en zijn broer Ludovicus 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388; 21+31+24=76 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proefts soen de Empel et Ludovicus 

eius frater promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 13 do 09-04-1388. 

Nijcholaus van Baerle schonk aan zijn zoon Hermannus en diens vrouw Metta 

dv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem een erfgoed met gebouwen in 

Den Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan, tussen erfgoed van wijlen hr 

Gerardus Graet enerzijds en erfgoed van Walterus van Oesterwijc 

wollenklerenwever anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Nijcholaus de Baerle quandam hereditatem (dg: sitam in Bu) ad se 

spectantem in Busco (dg: in) ultra cymitherium sancti Johannis inter 

hereditatem quondam #domini# Gerardi Graet ex uno et inter hereditatem 

Walteri de Oesterwijc textoris laneorum ex alio simul cum edificiis supra 

eandem consistentibus supportavit Hermanno suo filio cum Metta sua uxore 

filia (dg: quondam) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem (dg: 

?Arnoldi) nomine dotis ad jus etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: testes datum supra) exceptis 

censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 031v 14 do 09-04-1388. 

Henricus van den Doren droeg over aan Heijlwigis Spiker, tbv het gasthuis 

van wijlen hr Henricus van Neijnsel (voor 12 schelling) en tbv Aleijdis 

Swertveghers en, na haar overlijden, tbv waarschijnlijk hetzelfde gasthuis 

(voor 28 schelling), een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 kamers 

met ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug naar 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van Steensel wapenkoning, tussen 

erfgoed van Arnoldus nzvw Arnoldus Berwijnt enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Drusken anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Johannes gnd Bije zvw Arnoldus gnd Lijsen soen. 

 

Henricus van den Doren hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex duabus 

cameris cum earum fundis sitis in Busco in vico tendente a quodam ponte 

dicto Loefsbrugge versus hereditatem quondam Johannis dicti Coninc Jan de 
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Steensel regis armorum inter hereditatem Arnoldi filii (dg: Ar) naturalis 

quondam Arnoldi Berwijnt ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Drusken ex alio venditum sibi Johanne dicto Bije filio quondam Arnoldi 

dicti Lijsen soen prout in litteris supportavit Heijlwigi Spiker ad opus 

hospitalis quondam domini Henrici de Neijnsel et Aleijdis Swertveghers 

(dg: et infirmarie maioris curie beghinarum in Busco) scilicet a (dg: -d) 

dicto hospitali domini Henrici de Neijnsel pro XII solidis et (dg: dicta) 

dictis Aleijde (dg: et infirmarie) #et dicto hospitali# pro XXVIII 

solidis possidendum cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicta Aleijdis 

dictos XXVIII solidos ad eius 

 

1178 mf1 E 14 f. 32. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 032r 01 do 09-04-1388. 

vitam possidendum et post eius decessum a (dg: -d) dicto (dg: infirmaria) 

#hospitali# hereditarie possidendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 02 do 09-04-1388. 

Willelmus van der Bruggen verkocht aan Hubertus zvw Henricus gnd Delijen 

soen van Bucstel een huis en tuin in Esch, tussen Laurencius van Bruggen 

enerzijds en de gemeint gnd die Wert anderzijds. 

 

Willelmus van der Bruggen domum et ortum sitos in parochia de (dg: Os) 

Essche inter hereditatem Laurencii (dg: v) de Bruggen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem dictam die Wert ex [alio] hereditarie 

vendidit Huberto filio quondam Henrici dicti Delijen soen de Bucstel 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 03 do 09-04-1388. 

Katherina dvw Johannes gnd Specier droeg over aan Mechtildis dvw Goeswinus 

Aencoij de helft in de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de straat 

gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Walterus van Oerle enerzijds en een 

ledige hofstad van wijlen hr Gerardus van Haren priester anderzijds, welke 

helft van het huis en erf voornoemde Katherina en Mechtildis gekocht78 

hadden van Henricus Noppen. 

 

Katherina filia quondam Johannis dicti Specier cum tutore medietatem ad 

spectantem in medietate domus et aree site in Busco in vico dicto 

communiter Aude Huls inter hereditatem Walteri de Oerle ex uno et inter 

vacuum domistadium quondam domini Gerardi de Haren presbitri ex alio quam 

medietatem dicte domus et aree dicta Katherina et Mechtildis filia 

quondam Goeswini Aencoij erga Henricum Noppen emendo acquisiverant prout 

in litteris supportavit dicte Mechtildi (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 04 do 09-04-1388. 

Voornoemde Mechtildis beloofde aan voornoemde Katherina 28 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

(dg: dictus) Dicta Mechtildis promisit dicte Katherine XXVIII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 05 do 09-04-1388. 

Johannes van Keent ev Margareta dvw Mathijas Cleijnnael droeg over aan 

Godefridus van Driel ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na 

                         
78 Zie ← BP 1177 f 163v 04 do 03-11-1384, verkoop van deze helft. 
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overlijden van Henricus zvw voornoemde Mathias, in ¼ deel, dat aan 

voornoemde Henricus behoorde, in een huis79 en erf van voornoemde wijlen 

Mathijas, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Andreas 

Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Walterus Pelsers anderzijds. 

 

Johannes (dg: filius) de Keent maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Mathije Cleijnnael quartam partem sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Henrici filii dicti quondam Mathie successione 

advolutam #in quarta parte que ad dictum Henricum spectabat# in domo et 

area dicti quondam Mathije sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri Pelsers 

ex alio supportavit Godefrido de Driel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 06 do 09-04-1388. 

(dg: Johannes Lucaes zv Jacobus gnd Roefs soen beloofde). 

 

(dg: Johannes Lucaes filius Jacobi dicti Roefs soen promisit). 

 

BP 1178 f 032r 07 do 09-04-1388. 

Stephanus zvw Lambertus Raet beloofde aan Johannes gnd Lucaes zv Jacobus 

gnd Roest 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1388) te betalen. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet promisit Johanni dicto Lucaes 

filio Jacobi dicti Roest XX gulden Hollandie seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 08 do 09-04-1388. 

Theodericus Lemmens soen beloofde aan voornoemde Johannes Lucaes 15 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388) 

te betalen. 

 

Theodericus Lemmens soen promisit dicto Johanni Lucaes XV Hollant (dg: 

gulden) gulden seu valorem ad (dg: Mati) Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 09 do 09-04-1388. 

Gerardus Peters soen verkocht aan Ghisbertus zvw Theodericus gnd Proefts 

van Empel de helft van een kamp gnd Stevens Stuk, 13 hont groot, in Empel, 

ter plaatse gnd aan die Wasplakken, beiderzijds tussen Johannes van 

Ghenderen, te weten de helft richting Den Bosch, belast met de maasdijk, 

aldaar, tegenover voornoemd kamp, ter breedte van voornoemde helft. 

 

(dg: ....) Gerardus Peters soen medietatem cuiusdam campi terre dicti 

Stevens Stuc XIII (dg: ..) hont continentis siti in jurisdictione de 

Empel ad locum dictum aen die Wasplacken inter hereditatem Johannis de 

Ghenderen ex utroque latere coadiacentem scilicet illam medietatem (dg: 

que) que sita est versus Buscumducis in ea quantitate qua huiusmodi 

medietas ibidem sita est ut dicebat vendidit Ghisberto filio quondam 

Theoderici dicti Proefts (dg: de si) de Empel promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto aggere (dg: Mosa) Mose ibidem in opposito 

dicti campi scilicet ad latitudinem dicte medietatis #sito# ut dicebat ad 

hanc spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 10 do 09-04-1388. 

Stephanus zv Lambertus Raets verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
79 Zie → BP 1178 f 218v 07 do 11-03-1389, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit het huis. 
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Stephanus filius Lamberti Raets prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 032r 11 do 09-04-1388. 

Hilla wv Henricus Keelbreker droeg over aan haar kinderen Johannes, 

Henricus, Petrus en Gerardus, en aan haar schoonzoon Johannes Dircs soen 

van der Heijden haar vruchtgebruik in alle goederen, waarin voornoemde 

Henricus was gestorven. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Hilla relicta quondam Henrici Keelbreker cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis in quibus dictus quondam Henricus decessit 

quocumque sitis supportavit Johanni Henrico Petro et Gerardo suis liberis 

et Johanni Dircs soen van der Heijden #suo genero# promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 032r 12 do 09-04-1388. 

Johannes zv Truda ev Mechtildis dvw Arnoldus Stercken droeg over aan 

Arnoldus zvw Engbertus Stercken soen en Albertus gnd Abe Mutsart (1) een 

stuk beemd, in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd op die Wade, tussen 

hr Willelmus van Aa enerzijds en Metta van Dueren anderzijds, van welk stuk 

beemd houtcijns betaald moet worden, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen een erfgoed van Arnoldus Collart en Johannes van der Hazeldonc 

aldaar, (2) een stuk land, 1 zester gnd slijkzester rogge groot, in het 

gebied van Herlaar, ter plaatse gnd die Haanwijks Akker, tussen voornoemde 

Johannes zv Truda enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 2 

vrachten hout gnd cijnshout, tiendhooi en cijnzen. 

 

Johannes filius Trude maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Stercken peciam prati sitam in (dg: parochia 

terrto) territorio de Herlaer (dg: inter) ad locum dictum op die Wade 

inter hereditatem domini Willelmi de Aa ex uno et inter hereditatem Mette 

de Dueren ex alio et #de# qua pecia prati census dictus houtcijns de jure 

est solvendus in ea quantitate qua ibidem sita est et que pecia prati 

annuatim dividitur contra hereditatem Arnoldi Collart et Johannis van der 

Hazeldonc (dg: sunti situa) ibidem sitam ut dicebat #+ {BP 1178 f 032r 13 

invoegen}# hereditarie (dg: sup vendidit) #supportavit# Arnoldo filio 

quondam Engberti Stercken soen et Alberto dicto Abe Mutsart promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: lign) duobus plaustris 

ligni (dg: exin) dicti cijnshout et feno decimali exinde de jure 

solvendis et censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032r 13 do 09-04-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 032r 12}. 

+et peciam terre unum sextarium dictum sleijc sester siliginis in semine 

capientem sitam in dicto territorio in loco dicto die (dg: v) Haenwijcs 

Acker inter hereditatem dicti Johannis filii Trude (verbterd uit: Trijde) 

#ex uno# et inter communem viam ex alio. 

 

BP 1178 f 032r 14 do 09-04-1388. 

Voornoemde Arnoldus zvw Engbertus Stercken soen en Albertus gnd Abe Mutsart 

droegen over aan Johannes zv Truda een huis en tuin, in Herlaar, ter 

plaatse gnd Haanwijk, tussen Petrus Matheus soen enerzijds en Johannes zv 

Truda anderzijds, belast met 2 vrachten hout. 

 

Dicti Arnoldus et Albertus domum et ortum sitos in territorio de Herlaer 

in loco dicto Haenwijc inter hereditatem Petri Matheus soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: Katherine de Nijs ex alio ut diceban 

supportaverunt Johanni filio) Johannis filii Trude ex alio supportaverunt 

Johanni filio Trude promittentes warandiam et obligationem exceptis 

duobus plaustris ligni exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 032r 15 do 09-04-1388. 

Johannes gnd Jans soen van Hees szv Willelmus Mijnnemere (voor 2/3) en 

Lambertus van Middelrode smid (voor 1/3) verpachtten te pachters recht aan 

Wijnricus gnd van den Hecke een hoeve in Geffen, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388). Wijnricus zal geen 

hout of takken zagen, tenzij nodig voor het onderhoud van de hekken. 

Lambertus zal elk jaar uit de opbrengsten, die aan voornoemde Johannes uit 

deze goederen toekomen, een b-erfpacht van 6 mud rogge beuren, die 

voornoemde Johannes uit deze goederen moet leveren aan voornoemde 

Lambertus, nog voordat voornoemde Johannes iets uit deze goederen kan 

heffen. 

 

Johannes (dg: filius quondam Joh) dictus Jans soen de Hees (dg: filius 

quondam) gener (dg: Ard) Willelmi Mijnnemere et Lambertus de Middelrode 

faber mansum ad se spectantem situm in parochia de Gheffen cum suis 

attinentiis dederunt ad jus coloni Wijnrico dicto van den Hecke ab eodem 

ad (dg: spectan) spacium sex annorum post festum penthecostes proxime 

futurum sine medio sequentium ad jus coloni possidendum additis 

condicionibus quod dictus Wijnricus non secabit aliqua ligna vel ramos 

nisi quibus indigebit pro conservacione sepium dicti mansi dictis sex 

annis durantibus promittentes scilicet dictus Johannes pro duabus terciis 

partibus #obligationem deponere# et dictus Lambertus pro tercia parte 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

premissa adimplere tali condicione quod dictus Lambertus quolibet anno 

dictorum sex annorum recipiet #et# levabit de omnibus fructibus dicto 

Johanni de premissis eventuris (dg: se) dictis sex annis hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis quam dictus Johannes dicto Lamberto ex 

premissis solvere tenetur antequam (dg: ..) dictus Johannes aliquid 

poterit levare de premissis ut idem Johannes recognovit et promisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 01 f. 32v. 

 Quinta post pasca: donderdag 02-04-1388. 

 

BP 1178 f 032v 01 do 02-04-1388. 

(dg: Johannes Goeswijns van B....). 

 

(dg: Johannes Goeswijns de B....). 

 

BP 1178 f 032v 02 do 02-04-1388. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan Henricus nzv 

Elizabeth van Woenssel een stuk land, in Boxtel, in Liemde, tussen 

Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen enerzijds en Henricus Scutken 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen peciam terre sitam 

in parochia #de Bucstel# in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

(dg: ..) Nijcholai dicti Coel Wautghers soen ex uno et inter Henrici 

Scutken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio naturali 

Elizabeth de Woenssel promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Willelmus et Lonijs datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 032v 03 do 02-04-1388. 

Andreas Verkenman gaf uit aan Theodericus die Wulner en Willelmus zvw 

Egidius van den Voert (1) een stuk land gnd die Rode Akker en 

daaraangelegen een stuk heide en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boven Rode, tussen voornoemde Theodericus Wulner enerzijds en voornoemde 

Andreas Verkenman anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan Everardus Scoenmaker; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 7 pond, 1 oude groot Tournoois voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen. Ter meerdere 
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zekerheid stelden voornoemde Theodericus en Willelmus tot onderpand (2) een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, gaande uit al hun 

goederen. Verkrijgers zullen binnen 3 jaar op voornoemde erfgoederen een 

huis bouwen van 4 gebinten en een schuur van 3 gebinten, en van 4 lopen 

roggeland, in voornoemd stuk heide, akkerland maken. 

 

Andreas Verkenman peciam terre dictam die Rode Acker et peciam terre 

mericalis et ortum sibi adiacentes #cum suis attinentiis# sitos in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Boven Rode inter hereditatem 

Theoderici die Wulner ex uno et inter hereditatem (dg: Rodolp) Andree 

Verkenman predicti ex alio tendentes cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad hereditatem Everardi Scoenmaker ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Theoderico (dg: Wal) Wulner et Willelmo (dg: 

Gielijs soen) filio quondam Egidii van den Voert ab eisdem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu septem librarum grosso Turonensi 

denario (dg: de) antiquo pro XVI denariis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris dando sibi ab aliis hereditarie purificationis 

ex premissis promittens (dg: w) super omnia warandiam et obligationem 

aliam deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis et ad maiorem 

securitatem dicti Theodericus et Willelmus hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Rode sancte (dg: s) Ode solvendam 

hereditarie ex omnibus suis bonis quocumque sitis ad pignus imposuit 

promiserunt in[super] (dg: super) indivisi super omnia quod ipsi supra 

dictas hereditates unam domum quatuor ligaturarum et unum horreum de 

tribus ligaturis (dg: sin) infra tres annos datam presentium sine medio 

sequentium situabunt et edificabunt et quod ipsi de (dg: dicta terre 

mericali duas) #quatuor# lopinatas terre siliginee de dicta terra 

mericali efficient terram arabilem infra (dg: ..) dictos tres annos datam 

presentium sine medio sequentium. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 04 do 02-04-1388. 

Willelmus Verkenman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Verkenman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 05 do 02-04-1388. 

Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Johannes zv Truda 16 gulden, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 6 Hollandse plakken met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Jacobus van den Yvenlaer promisit (dg: si) Johanni filio Trude XVI gulden 

scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato atque sex (dg: 

H) Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 06 do 02-04-1388. 

Hr Willelmus van Aa gaf uit aan Henricus Baten soen een beemd gnd die 

Lierinks Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van den 

Spiker enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand 

een stuk beemd in Best, tussen Luppertus die Rademaker enerzijds en Yda van 

der Bruijnselen anderzijds. 

 

Dominus Willelmus de Aa quoddam pratum dictum die Lierincs Beemt situm in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Henrici van den 

Spiker ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditaram (dg: censum) paccionem Henrico Baten soen ab eodem 

hereditarie possidendum (dg: pro uno grosso) pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 
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premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Henricus peciam prati sitam in loco dicto Best 

vocato inter hereditatem Lupperti die Rademaker ex uno et inter Yde (dg: 

van der B) van der Bruijnselen ex alio ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 032v 07 do 02-04-1388. 

Nijcolaus zv Johannes gnd Colen soen en Heijlwigis dvw Gerardus van Zelant 

gaven uit aan Rijcoldus Willems soen 1 bunder erfgoed, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Doevendonk, tussen Henricus van Essche enerzijds en Gerardus 

van Bilze en Zebertus Lodewijchs soen anderzijds, zoals deze bunder 

behoorde aan wijlen voornoemde Gerardus van Zelant; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 6 pond geld, met 

Lichtmis te leveren. Slechts op te geven met 12 pond voornoemd geld. 

 

Nijcolaus filius Johannis dicti Colen soen et Heijlwigis filia quondam 

Gerardi de Zelant cum tutore (dg: pe) unum bonarium hereditatis situm in 

parochia de Scijnle in loco dicto Doevendonc inter hereditatem Henrici de 

Essche ex uno et inter hereditatem Gerardi van Bilze et Zeberti 

Lodewijchs soen ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est et (dg: Ge) 

ad dictum quondam Gerardum de Zelant spectare consuevit ut dicebant (dg: 

here) dederunt ad hereditarium censum Rijcoldo Willems soen ab eodem 

hereditarie possidendum pro censu domini fundi dando etc atque pro 

hereditario censu sex librarum monete dando eis ab alio hereditarie 

purificationis ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabunt (dg: nisi) nisi cum (dg: du) XII libris dicte monete eis 

dandis. Testes datum supra. 

Quo facto Walterus Johannes (dg: et Aleijdis Aleijdis) liberi quondam 

Gerardi de Zelant et Aleijdis filia eiusdem quondam Gerardi de Zelant cum 

Rodolpho filio (dg: Cristianus filius ... Ghibonis) #Huberti# van den 

Loeke tamquam cum tutore etc super dicto bonario et jure ad opus dicti 

Rijcoldi renunciaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 08 do 02-04-1388. 

Walterus en Johannes, kvw Gerardus van Zelant, en Aleijdis dvw voornoemde 

Gerardus van Zelant met Rodolphus zv Hubertus van den Loeke als voogd deden 

afstand van voornoemde bunder. 

 

Quo facto Walterus Johannes (dg: et Aleijdis Aleijdis) liberi quondam 

Gerardi de Zelant et Aleijdis filia eiusdem quondam Gerardi de Zelant cum 

Rodolpho filio (dg: Cristianus filius Crist Ghibonis) #Huberti# van den 

Loeke tamquam cum tutore etc super dicto bonario et jure ad opus dicti 

Rijcoldi renunciaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 09 do 02-04-1388. 

Cristianus zv Cristianus van den Hout beloofde aan Arnoldus Heijme 14 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1388) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Cristianus filius Cristiani van den Hout promisit Arnoldo Heijme XIIII 

Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub 

pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 10 do 02-04-1388. 

Henricus gnd Mutsken beloofde aan Arnoldus Heijme 7 Hollandse gulden minus 

6 Hollandse plakken met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1388) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Henricus dictus Mutsken promisit Arnoldo Heijme septem Hollant gulden 

minus sex Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena 
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II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 11 do 02-04-1388. 

Gerardus zvw Ghibo gnd Hozen soen van Casteren droeg over aan Rodolphus zv 

Hubertus van den Loeke een stuk heide met gebouwen, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Albertus zvw Henricus 

Aelbrechts soen enerzijds en Johannes van Dijnther anderzijds, aan 

voornoemde Gerardus uitgegeven door Jacobus zvw Henricus Aelbrechts soen, 

belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Gerardus filius quondam Ghibonis dicti (dg: He Ho) Hozen soen de Casteren 

quandam peciam terre mericalis sitam infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum dictum Griensvenne inter hereditatem Alberti filii quondam 

Henrici Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijnther 

ex alio datam ad censum dicto Gerardo a Jacobo filio quondam Henrici 

Aelbrechts soen prout in litteris #cum edificiis supra premissa 

consistentibus# hereditarie supportavit Rodolpho filio (dg: Rodolphi 

#Ghi) Huberti# van den Loeke cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex (dg: sui) parte sui deponere exceptis censibus 

in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 12 do 02-04-1388. 

Arnoldus Mersman en Johannes van Onlant de jongere beloofden aan Hermannus 

Avemari 18 Hollandse gulden of de waarde minus 8½ Hollandse plakken met het 

octaaf van Sint-Jan aanstaande (wo 01-07-1388) te betalen. 

 

Arnoldus Mersman et Johannes de Onlant junior promiserunt Hermanno 

Avemari XVIII Hollant gulden seu valorem minus octo et dimidio Hollant 

placken (dg: ad) in octavis nativitatis Johannis proxime futuris 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 13 do 02-04-1388. 

(dg: Franco van der Hautart verkocht). 

 

(dg: Franco van der Hautart hereditarie vendidit). 

 

BP 1178 f 032v 14 do 02-04-1388. 

Willelmus zvw Johannes gnd Rode Hannen soen gaf uit aan Franco van der 

Hautart (1) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd op Geen Hoge Strate, 

tussen wijlen Denkinus Hennen soen enerzijds en Gerardus zv Johannes gnd 

Rode Hannen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Veghel, op de goederen van wijlen voornoemde Johannes gnd Rode Hannen soen, 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Franco tot onderpand 

(2) 4 lopen roggeland, in Uden, ter plaatse gnd die Hoge Strate, tussen 

Henricus van Uden enerzijds en Jutta dvw voornoemde Johannes gnd Rode 

Hannen soen anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Rode Hannen soen peciam terre 

sitam in parochia de Uden ad locum dictum op Gheen Hoge Strate inter 

hereditatem #quondam# Denkini Hennen (dg: ex uno) soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii Johannis dicti Rode Hannen soen ex alio dedit 

ad hereditariam paccionem Franconi van der Hautart (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi dando etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et (dg: in B) in parochia de Vechel (dg: 

ad locum dictum) supra bona dicti quondam Johannis dicti Rode Hannen soen 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter et ad maiorem securitatem dictus Franco 

quatuor lopinatas terre #siliginee# sitas in dicta parochia de Uden in 

dicto loco die Hoghe Strate vocato inter hereditatem Henrici (dg: Uden) 
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de Uden ex uno et inter hereditatem Jutte filie dicti quondam Johannis 

dicti Rode Hannen soen ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 032v 15 do 02-04-1388. 

Johannes zv Jacobus van Enghelant beloofde aan Lambertus zvw Lambertus van 

Enghelant 17 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 

24-06-1389) te betalen. 

 

Johannes filius Jacobi de Enghelant promisit Lamberto filio quondam 

Lamberti de Enghelant XVII Hollant gulden seu valorem (dg: ad na) a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf1 F 02 f. 33. 

 Sexta post octavas pasche: vrijdag 10-04-1388. 

 

BP 1178 f 033r 01 vr 10-04-1388. 

Arnoldus Vos zvw Arnoldus Vos droeg over aan Nijcholaus van Luijsel 3 

bunder, die aan hem gekomen waren na overlijden van Margareta dvw Johannes 

van der Voert ev Arnoldus Bac die Spilmaker, resp. die aan hem zullen komen 

na overlijden van voornoemde Arnoldus Bac. 

 

Arnoldus Vos filius quondam Arnoldi Vos tria bonaria sibi de morte 

quondam Margarete filie quondam Johannis van der Voert (dg: re) uxoris 

olim Arnoldi Ba[c die] Spilmaker successione advoluta #et post mortem 

dicti Arnoldi Bac advolvenda# supportavit Nijcholao de Luijsel promittens 

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

Berwout datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 033r 02 vr 10-04-1388. 

Walterus van den Laer zvw Petrus van den Laer gaf uit aan Henricus van 

Mierde zvw Gerardus van Eersel (1) een hoeve lands van voornoemde wijlen 

Petrus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Willelmus van 

Ghestel enerzijds en Hessello gnd Snabbe en Johannes Moelner anderzijds, 

strekkend met een eind aan voornoemde Johannes Moelner, (2) de beemden van 

voornoemde wijlen Petrus van den Laer, in Udenhout, tussen erfgoederen van 

het klooster van Tongerlo enerzijds en Nijcholaus van Baerle anderzijds, 

(3) een hoeve heideland in Tilburg, tussen Willelmus van Ghestel enerzijds 

en de gemeint van Tilburg anderzijds, (4) het aandeel (dg: 1/8 deel) dat 

aan voornoemde Walterus behoort in een hoeve gnd Peter Loders Hoeve, in 

Udenhout, echter uitgezonderd een huis en tuin in voornoemde beemden, aan 

het eind van die beemden, richting de gemene weg, strekkend richting 

Tilburg, zoals afgepaald, en een stuk beemd, direct achter voornoemd huis 

en tuin, welke huis, tuin en stuk beemd strekken van voornoemde gemene weg, 

tot aan de sWersgrave in voornoemde beemden, samen met de Wersgrave; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, die voornoemde wijlen Petrus van den 

Laer hieruit had, en de cijnzen die uit voornoemd 1/8 deel gaan, en thans 

voor een n-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Voornoemde Henricus van Mierde heeft recht van weg over 

voornoemd stuk beemd en tuin en naast voornoemd huis, van voornoemde 

beemden, achter voornoemd stuk beemd gelegen, tot aan voornoemde gemene weg 

die naar Tilburg loopt. 

 

Walterus (dg: de) van den Laer filius quondam Petri van den Laer quendam 

mansum terre dicti quondam Petri situm in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout inter hereditatem Willelmi de Ghestel ex uno et inter 

hereditates Hessellonis dicti Snabbe et Johannis Moelner ex alio 

tendentem cum uno fine (dg: ad communitatem de H) ad fine ad hereditatem 

dicti Johannis Moelner atque prata dicti quondam Petri (dg: d) van den 

Laer sita in (dg: loc) dicto loco Udenhout vocato inter hereditatem 

conventus de Tongherle ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Baerle ex 
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uno item (dg: mansum terre hereditatem mercia mericales) #mansum# terre 

mericalis situm in parochia de Tilborch inter hereditatem Willelmi de 

Ghestel ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem de Tilborch ex 

alio atque (dg: octavam) totam et integram partem dicto Waltero 

competentes in manso dicto Peter Loders Hoeve sito [in] dicto loco (dg: 

Peters Loders Hoeve) #Udenhout# ut dicebat salvis tamen et reservatis 

dicto Waltero domo et orto (dg: primodicti mansi terre) sitis in (dg: 

dicto manso m terre in fine) dictis pratis (dg: contigue) in fine eorum 

pratorum versus communem plateam tendentibus (dg: versus) ibidem versus 

Tilborch prout ibidem siti sunt et limitati (dg: salvis eciam dicto 

Waltero duo) atque (dg: d) pecia prati sita contigue retro dictos domum 

et ortum et (dg: qu) qui domus ortus et pecia prati tendunt [a] dicta 

communi platea retrorsum usque ad fossatum dictum sWersgrave consistens 

in dictis pratis simul cum eodem fossato dicto dWersgrave ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico de Mierde filio quondam Gerardi 

de Eersel ab eodem hereditarie possidendos pro omnibus oneribus dictis 

onraet que dictus quondam Petrus van den Laer ex (dg: dictis m) omnibus 

integris hereditatibus antedictis de jure solvere consuevit #et pro 

censibus ex dicta octava parte de jure solvendis# dandis etc atque pro 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit insuper super omnia quod ipse dicta onera onraet vocata que 

dictus quondam Petrus van den Laer ex dictis integris manso pratis et 

manso terre mericalis solvere consuevit et tenebatur (dg: ann) singulis 

annis dabit et exsolvet ex dictis hereditatibus ei ad pactum datis ut 

prefertur sic quod dicto Waltero et supra dictos domum ortum et pecia 

prati quos dictus Walterus reservavit (dg: in) prout prefertur dampna 

exinde non eveniant #+ {hier BP 1178 f 033r 04 invoegen}#. Testes 

Willelmus et Berwout datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 033r 03 vr 10-04-1388. 

Walterus van Eersel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Eersel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 04 vr 10-04-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 033r 02}. 

+tali salvo dicto Henrico de Mierde jure eundi redeundi #et pergendi# 

perpetue ad minus dampnum (dg: per dictam d dictum) per dictam peciam 

prati #et ortum# et iuxta dictas domum a (dg: pratis) dictis pratis retro 

dictam peciam prati sitis usque (dg: co) ad #dictam# communem plateam 

tendentem ibidem verus Tilborch. 

 

BP 1178 f 033r 05 vr 10-04-1388. 

Ghisbertus zvw Hermannus van Rietvoert verkocht aan Goeswinus Moedel zvw 

Henricus gnd Wavernaij een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

die Johannes zvw Jordanus van Rietvoert beloofd had aan voornoemde 

Ghisbertus, met Lichtmis ter plaatse gnd Rietvoert te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land in Beek bij Aarle, tussen Hilla van Rietvoert enerzijds 

en Ancelmus zv Theodericus anderzijds, (2) 2 stukjes beemd, in Beek bij 

Aarle, (2a) in de hoeve gnd die Hoeve ter Rietvoert, (dg: tussen Johannes 

gnd Donschout enerzijds en voornoemde Hilla anderzijds), (2b) ter plaatse 

gnd Boerdonk (dg: tussen voornoemde Hilla enerzijds en kv Metta gnd van 

Rietvoert anderzijds). 

 

Ghisbertus filius quondam Hermanni de Rietvoert hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont quam Johannes filius quondam 

Jordani de (dg: ..) Rietvoert promisit se daturum et soluturum dicto 

Ghisberto hereditarie purificationis et in loco dicto Rietvoert tradendam 

ex quadam pecia terre sita in parochia de Beke prope Arle inter 
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hereditatem Hille de Rietvoert ex uno et inter hereditatem Ancelmi filii 

Theoderici ex alio atque ex duabus particulis prati sitis in dicta 

parochia quarum una in manso dicto die Hoeve ter Rietvoert (dg: inter 

hereditatem Johannis dicti Donschout ex uno et inter hereditatem dicte 

Hille ex alio) et altera in loco dicto Boerdonc (dg: inter hereditatem 

dicte Hille ex uno et inter hereditatem liberorum Mette dicte de 

Rietvoert ex alio) sunt site prout in litteris (dg: s) vendidit Goeswino 

Moedel filio quondam Henrici dicti Wavernaij supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 06 vr 10-04-1388. 

Godefridus van Rietvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Rietvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 07 vr 10-04-1388. 

Jacobus zvw Willelmus gnd die Heirde en zijn vrouw Aleijdis wv Everardus 

van Heze droegen over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem (1) de helft, 

aan voornoemde Aleijdis behorend, in een huis en tuin in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Rutgherus Timmerman enerzijds en erfgoed van kvw 

Gobelinus gnd Veren Belen soen anderzijds, welk huis en tuin Johannes van 

Heze overgedragen had aan zijn voornoemde vader Everardus van Heze, (2) het 

vruchtgebruik dat Aleijdis heeft in de andere helft. Henricus Boijen zv 

voornoemde Aleijdis !zvw Arnoldus Boijen deed afstand. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi dicti die (dg: Hie) Heirde maritus (dg: 

et t) legitmus ut asserebat Aleijdis sue uxoris relicte quondam Everardi 

de Heze et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad 

dictam Aleijdem jure hereditario spectantem in domo et orto sitis in 

Busco in vico tendente de vico (dg: vic) Hijntamensi versus locum dictum 

Wijmolenberch inter hereditatem Rutgheri (dg: cap) carpentarii ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Gobelini dicti Veren Belen soen ex 

alio quos domum et ortum Johannes de Heze dicto Everardo de Heze suo 

patri supportaverat prout in litteris atque usufructum dicte Aleijdi 

competentem in reliqua medietate dicte domus et aree supportaverunt 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Quo 

facto Henricus Boijen filius dicte Aleijdis #filii! quondam Arnoldi 

Boijen# super dictis domo et orto et (verbeterd uit: j) jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligatrionem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 08 vr 10-04-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem gaf uit80 aan Theodericus zv Arnoldus 

gnd Didden soen een hofstad81,82 in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, richting Porta Celi, tussen erfgoed van Johannes van Weert 

enerzijds en het gemene water anderzijds, zoals deze behoorde aan hr 

Henricus van Best en Margareta van Best; de uitgifte geschiedde voor (1) ½ 

oude groot, (2) een b-erfcijns83 van 30 schelling geld, met Kerstmis te 

                         
80 Zie → BP 1178 f 137r 05 do 27-01-1390, vidimus van de brief van dit contract. 
81 Zie → BP 1178 f 137r 03 do 27-01-1390, overdracht van een deel van de hofstad. 
82 Zie → BP 1178 f 137r 04 do 27-01-1390, uitgifte van een deel van de hofstad. 
83 Zie → VB 1799 f 192v 02 ma 09-01-1402, Peter soen wilner Godeverts soen wilner Andries van 
Berlikem daer toe gemechticht van Belen sijnre moeder was gericht in orconde scepenen Arnts 

Veren ende Gielijs voirs aen een hostat gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der 

Hijnthemerstraten in der siden des convents van der Bazeldonc tusschen den erve Jans van Weert 

ende tusschen tgemeijn water aldaer overmids gebrec van erfcijns dien die voirs Bele daer aen 

had. 
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betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1389). 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem quoddam domistadium situm in 

Busco ad fine vici Hijntamensis (dg: iuxta) in latere (dg: conv) versus 

conventum de Porta Celi inter hereditatem Johannis de Weert ex uno et 

inter communem aquam ex alio in ea quantitate ibidem situm est et ad (dg: 

Margar He) dominum Henricum de Best Margaretam de Best de jure spectare 

(verbeterd uit: spectabat) consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Theoderico filio (dg: quondam) Arnoldi dicti Didden soen ab eodem 

hereditarie possidendum pro (dg: dio) dimidio grosso antiquo et pro 

hereditario censu XXX solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 09 vr 10-04-1388. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus 15 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar te betalen (za 25-12-1389). 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Godefrido XV Hollant gulden seu valorem 

a nativitatis (dg: J) Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033r 10 vr 10-04-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofde aan Jacobus zvw Willelmus die 

Heirde en aan Henricus Boijen 60 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen, en 30 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. Opstellen in twee 

brieven. De brieven overhandigen aan een van beiden, wie het eerste komt. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem promisit Jacobo (dg: 

Willems) filio quondam Willelmi die Heirde et Henrico Boijen LX Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

et XXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. Tradetur littera 

alteri eorum primo venienti. 

 

BP 1178 f 033r 11 vr 10-04-1388. 

Gerisius van Os beloofde aan Elizabeth dvw Henricus Hillen soen een 

lijfrente van 2½ oude schild of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Gerisius de Os promisit super omnia (dg: da) se daturum et soluturum 

Elizabeth filie quondam Henrici Hillen soen vitalem pensionem (dg: v) 

duorum et dimidii aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam (dg: 

dicte H) dicte Elizabeth et non ultra mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo termino nativitatis Domini ex omnibus suis bonis et cum 

mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 03 f. 33v. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 14-04-1388. 

 Quarta post misericordia: woensdag 15-04-1388. 

 in crastino Tijburtii: woensdag 15-04-1388. 

 Quinta post misericordia: donderdag 16-04-1388. 

 

BP 1178 f 033v 01 di 14-04-1388. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Johannes van de Dijk 40 mud rogge, 

Bossche maat, na maning in Den Bosch, op de zolder van voornoemde Johannes 

van de Dijk, te leveren. 
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Dominus Theodericus Rover miles promisit Johanni de Aggere XL modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco supra 

solarium dicti Johannis de Aggere tradendos. Testes Sijmon et Lonijs 

datum tercia post misericordia. 

 

BP 1178 f 033v 02 wo 15-04-1388. 

Gerardus Truden soen van Enghelen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van 

den Mortel zvw Arnoldus verkochten aan Agnes, Hadewigis, Katherina, Otta en 

Ermgardis, dvw voornoemde Henricus, 1/7 deel, dat aan voornoemde Heijlwigis 

gekomen was na overlijden van haar ouders, in alle goederen, erfgoederen en 

cijnzen van wijlen voornoemde Henricus, onder de vrijdom van Den Bosch, 

belast met cijnzen. 

 

Gerardus Truden soen de Enghelen maritus legitimus Heijlwigis eius uxoris 

filie quondam Henrici van den Mortel filii quondam Arnoldi et dicta 

Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore unam septimam partem dicte 

Heijlwigi de morte quondam parentum dicte Heijlwigis successione 

advolutam in omnibus bonis et hereditatibus #et censibus# dicti quondam 

Henrici quocumque locorum infra libertatem oppidi de Busco sitis ut 

dicebant vendiderunt Agneti Hadewigi Katherine Otte et Ermgardi (dg: 

libe) filiabus dicti quondam Henrici promittentes (dg: ratam servare) 

super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: ex) deponere 

exceptis censibus quos dictus quondam Henricus (dg: de) ex dicta septima 

parte annuatim de jure solvere et facere consuevit et tenebatur. Testes 

Willelmus et Hubertus datum quarta post misericordia. 

 

BP 1178 f 033v 03 wo 15-04-1388. 

Voornoemde Agnes, Hadewigis, Katherina en Otta, dvw Henricus van den Mortel 

zvw Arnoldus, beloofden aan voornoemde Gerardus Truden soen van Enghelen ev 

Heijlwigis dvw Henricus van den Mortel zvw Arnoldus 20 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) in Den Bosch, in de Sint-

Janskerk te betalen en hij beloofde op straffe van ........ Opgesteld op 

het kerkhof van de Minderbroeders, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus Bolle, Lambertus Keelbreker, Gerardus Roelen soen en 

Everardus zv Arnoldus Ghenen soen. 

 

A. 

Dicte Agnes Hadewigis Katherina et Otta promiserunt dicto Gerardo Truden 

soen XX Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis (dg: D) Johannis 

proxime futurum persolvendos et in Busco !ecclesia sancti Johannis 

tradendos et promisit sub pena ?CX odis et etc levare. Acta in Busco in 

cijmitherio fratrum minorum presentibus dictis scabinis Arnoldo (dg: 

Bolle) Bolle Lamberto Keelbreker Gerardo Roelen soen Everardo filio 

Arnoldi Ghenen soen datum in crastino Tijburtii hora complete. 

 

BP 1178 f 033v 04 wo 15-04-1388. 

Arnoldus van Vechel verkocht aan Petrus Pels verwer een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in de Nieuwe Polre, tussen Henricus 

van Aforden enerzijds en Arnoldus Claes soen en Zerisius gnd Zerijs 

Stephens soen anderzijds. 

 

Arnoldus de Vechel hereditarie vendidit Petro Pels tinctori hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: nativitatis) purificationis et in Busco tradendam ex duobus 

iugeribus terre dicti venditoris sitis (dg: in loco dicto) in parochia de 

Nuwelant in loco dicto in den Nuwen (dg: Pol) Polre inter hereditatem 

Henrici (dg: va) de Aforden ex uno et inter hereditatem Arnoldi Claes 

soen et Zerisii dicti Zerijs (dg: ex alio Step) Stephens soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Hubertus datum quarta 
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post misericordia. 

 

BP 1178 f 033v 05 wo 15-04-1388. 

Rutgherus zv Arnoldus van Vechel waarschijnlijk: verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Rutgherus filius Arnoldi de Vechel. !Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 06 wo 15-04-1388. 

Henricus van Baex ev Yda dvw Rodolphus Glorien soen verkocht aan Henricus 

van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer (1) een hoeve van wijlen 

voornoemde Rodolphus, in Uden, ter plaatse gnd ter Wijst, zoals de 

hoevenaars de hoeve tot nu toe bezaten, (2) een beemd, gnd die Weidekamp 

van wijlen voornoemde Rodolphus, in Veghel, achter de plaats gnd Tuiftheze 

enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Henricus de Baex maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Rodolphi Glorien soen quendam mansum dicti quondam Rodolphi situm in 

parochia de Uden in loco dicto ter Wijst cum suis pratis terris pascuis 

et mericis et ceteris suis attinentiis universis quocumque locorum sitis 

prout dictus mansus cum suis attinentiis predictis ad dictum quondam 

Rodolphum spectare consuevit et prout coloni eiusdem mansi huiusmodi 

mansum cum suis attinentiis hicusque possidere consueverunt atque pratum 

dictum die Weijdecamp #dicti quondam Rodolphi# situm in parochia de 

Vechel retro locum dictum Tuijftheze ex uno et inter (dg: h) communitatem 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Merlaer seniori filio 

Rodolphi de Merlaer promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 07 wo 15-04-1388. 

Rodolphus van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Merlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 08 wo 15-04-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 150 gulden geld van 

Holland of Gelre of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum et L (dg: Hol) gulden 

monete Hollandie vel Ghelrie seu valorem #in auro# ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 09 wo 15-04-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 224 gulden geld van 

Holland of Gelre of de waarde met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori ducentos (dg: gr) et XXIIII gulden 

#monete# Hollandie vel Ghelrie seu valorem in auro ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 10 wo 15-04-1388. 

Jacobus zvw Rutgherus van der Moelen verkocht aan Walterus Wal smid een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen Margrieta 

Bouwelken enerzijds en Johannes van Megen anderzijds, (2) een stuk land, 

aldaar, achter voornoemde tuin, met een eind strekkend aan Henricus Henssen 

soen en met het andere eind op de gemene weg, welk huis, tuin en stuk land 

waren van wijlen Gerardus Nijcoels soen, (3) 1 zesterzaad roggeland van 

voornoemde verkoper, aldaar, tussen voornoemd huis en tuin enerzijds en 
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erfg van Ermgardis gnd Bouwelkens anderzijds, reeds belast met 26 penning 

oude pecunia en een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Jacobus filius quondam Rutgheri van der Moelen hereditarie vendidit 

Waltero Wal #fabro# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco et hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco ex !ex domo et orto #cum suis attinentiis# 

sitis in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Margriete Bouwelken ex uno et inter hereditatem !inter !inter !hereditatem 

Johannis de Megen ex alio atque ex pecia terre sita ibidem retro ortum 

predictum tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici Henssen soen et 

cum reliquo fine supra communem viam et qui domus ortus (dg: et pecia) 

cum suis attinentiis et pecia terre fuerant quondam Gerardi Nijcoels soen 

atque ex sextariata terre siliginee dicti venditoris sita ibidem inter 

dictos domum et ortum ex uno et inter hereditatem #heredum# Ermgar-(dg: 

dus d...)-dis dicte (dg: .......) #Bouwelkens# ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXVI 

denariis antique pecunie et hereditario censu trium librarum dicte monete 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 11 wo 15-04-1388. 

Gerardus Nijcoel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Nijcoel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 12 wo 15-04-1388. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen en Rodolphus die Wever zvw Henricus Alarts 

soen maakten een erfdeling van een hofstad in Hintham, beiderzijds tussen 

Thomas van Hijntam. Voornoemde Rodolphus kreeg de helft richting Den Bosch. 

 

Petrus (dg: Reij) filius quondam Petri Reijners soen et Rodolphus die 

Wever filius quondam Henrici Alarts soen palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam fecisse de quodam domistadio sito in Hijntam 

inter hereditates Thome de Hijntam ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebant mediant qua divisione una medietas dicti domistadii scilicet 

illa medietas que sita est versus Buscum dicto (dg: .) Rodolpho cessit in 

partem promittens ratam servare. Testes (dg: W) datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 13 wo 15-04-1388. 

Voornoemde Petrus zvw Petrus Reijners soen kreeg de helft richting 

Rosmalen. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti domistadii scilicet illa 

medietas que sita est versus Roesmalen dicto Petro cessit in partem 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 033v 14 do 16-04-1388. 

Gerardus zvw Jacobus gnd Berkelman droeg over aan Johannes van den 

Nuwenhuze een b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes van den Nuwenhuze zvw Engbertus van den Nuwenhuze beloofd had aan 

voornoemde Gerardus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/9 deel dat 

behoort aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Katherina dvw voornoemde 

Engbertus, welk deel aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Engbertus resp. aan hen zal komen na overlijden van Aleijdis wv voornoemde 

Engbertus, in (1) de goederen van voornoemde wijlen Engbertus, in Haaren 

bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Beilver, tussen kvw Willelmus van den 

Nuwenhuze beiderzijds, (2) alle andere goederen van voornoemde wijlen 

Engbertus waar ook onder Haaren gelegen. 
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Gerardus filius quondam Jacobi dicti (dg: dicti) Berkelman hereditariam 

paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes van 

den Nuwenhuze filius quondam Engberti (dg: de) van den Nuwenhuze promisit 

se daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie purificationis et supra 

bona infrascripta traditurum ex nona parte que dicto Gerardo et Katherine 

sue uxori filie dicti quondam (dg: Eg) Engberti de morte eiusdem quondam 

Engberti successione est advoluta et post mortem Aleijdis relicte eiusdem 

quondam Engberti successione advolvetur in bonis dicti quondam Engberti 

sitis in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Beilver inter 

hereditates liberorum quondam Willelmi van den Nuwenhuze ex utroque 

latere coadiacentes atque in omnibus et singulis aliis bonis dicti 

quondam Engberti quocumque locorum infra dictam parochiam sitis prout in 

litteris supportavit dicto Johanni van den Nuwenhuze cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghisbertus et Hubertus datum quinta post misericordia. 

 

1178 mf1 F 04 f. 34. 

 Quinta post misericordia: donderdag 16-04-1388. 

 

BP 1178 f 034r 01 do 16-04-1388. 

Johannes Spiker en Rijxkinus Crulliart beloofden aan Willelmus Lambrechts 

soen schoenmaker 27 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend of de waarde, op de zondag na Sint-Jan aanstaande (zo 28-06-1388) 

te betalen. 

 

Johannes Spiker et (dg: Rijxker) Rijxkinus Crulliart promiserunt (dg: P) 

Willelmo Lambrechts soen sutori XXVII licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt seu valorem ad (dg: oct) dominicam post 

nativitatis (dg: na) Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Berwout datum quinta post misericordia. 

 

BP 1178 f 034r 02 do 16-04-1388. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan Hermannus Oeden soen van 

Dijessen een b-erfcijns84 van 40 schelling in een b-erfcijns van 12 pond 

geld, welke cijns van 12 pond Willelmus Meelman zvw Johannes van der 

Hamvoert beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, zowel binnen de muur als 

daarbuiten, tussen erfgoed van kv Godefridus Scenkel enerzijds en een 

straatje dat loopt vanaf de gemene weg achterwaarts naar het water 

anderzijds, welke cijns van 40 schelling voornoemd geld voor een helft 

betaald wordt met Sint-Martinus en voor de andere helft met Pasen. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc hereditarium censum XL 

solidorum ad se spectantem ut dicebat in hereditario censu duodecim 

librarum monete quem censum XII librarum #Willelmus Meelm[an] filius 

quondam Johannis van der Hamvoert promisit se daturum et soluturum# dicto 

(verbeterd uit: dictus) quondam Johanni solvendum habuit hereditarie ex 

domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls tam infra murum ibidem 

quam extra murum inter hereditatem liberorum Godefridi (dg: Sceijnckel) 

Scenkel ex uno et inter viculum tendentem a communi platea ibidem 

retrorsum ad aquam ex alio prout in litteris quas vidimus et qui censu XL 

solidorum dicte monete est solvendus mediatim (dg: ...) #Martini# et 

mediatim pasce ut dicebat vendidit Hermanno Oeden soen de Dijessen 

promittens warandiam et obligationem in dicto censu XL solidorum 

deponere. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 03 do 16-04-1388. 

Johannes Ghedolf, Arnoldus zvw Johannes Florens soen, zijn zoon Egidius en 

                         
84 Zie → BP 1182 p 534v 08 za 30-07-1401, overdracht van onder meer deze 

erfcijns. 
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Theodericus Bolant zv Albertus beloofden aan Adam van Mierd, gedurende 7 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 17½ lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, te betalen. 

 

Johannes Ghedolf Arnoldus (dg: Jans) filius quondam Johannis Florens soen 

#[E]gidius filius eius# Theodericus Bolant filius Alberti promiserunt 

super omnia se daturos et soluturos Ade de Mierd ad spacium septem 

annorum #datam presentium sine medio sequentium# anno quolibet dictorum 

septem annorum (dg: Martini) XVII et dimidium licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt Martini. 

 

BP 1178 f 034r 04 do 16-04-1388. 

Godefridus van Uden vernaderde een huis, erf en tuin van wijlen Walterus 

Groeve, in Den Bosch, naast de Beurdse Brug, aan Lambertus zvw Nijcholaus 

van Goederheijle verkocht door Johannes Vake zvw voornoemde Walterus en 

door Johannes Bruijstens, de ander week en hij droeg weer over. 

 

Godefridus de Uden prebuit suos patentes denarios ad redimendum domum et 

aream et ortum quondam (dg: G) Walteri Groeve sitos in Busco iuxta pontem 

dictum die Boertsche Brugge venditam Lamberto filio quondam Nijcholai de 

Goederheijle a Johanne Vake filio dicti quondam Walteri et Johanne 

Bruijstens prout in litteris dicebat contineri et alter cessit et (dg: 

repromisit) reportavit. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 05 do 16-04-1388. 

Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd Alant van den Berge verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, beiderzijds tussen Metta van Berze, reeds belast met 1 oude 

groot. 

 

Eligius dictus Loij filius quondam Alandi dicti (dg: Ale) Alant van den 

Berge hereditarie vendidit (dg: J Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro quinque lopinis) 

#Arnoldo Hoernken# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

una modiata terre siliginee dicti venditoris sita in parochia de Bucstel 

in loco dicto (dg: Lijmde) Liemde inter hereditatem Mette de Berze ex 

utroque latere coadiacentem promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 06 do 16-04-1388. 

Johannes zvw Paulus van Driel die Mandmaker verkocht aan Paulus zvw 

Johannes gnd Pouwels soen de helft in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Paulus, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes 

Mandmaker enerzijds en erfgoed van Lambertus Leijdecker anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Pauli de Driel die Mandmaker (dg: d) medietatem 

ad se spectantem in domo et area dicti quondam Pauli sita in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Johannis Mandmaker ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Leijdecker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Paulo filio quondam Johannis dicti Pouwels soen promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 07 do 16-04-1388. 

Ludekinus zvw Gerardus Claes soen ev Katherina dvw Egidius gnd Wevers 

verkocht aan Willelmus van Keerbraken een huis en tuin van wijlen 

voornoemde Egidius, in Boxtel, tussen Gerardus gnd Wolf enerzijds en Sophia 

dvw voornoemde Egidius anderzijds, belast met 8½ penning leuvens en 2 
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cijnshoenderen. 

 

Ludekinus filius quondam Gerardi Claes soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Egidii dicti Wevers domum et ortum 

dicti quondam Egidii sitos in Bucstel inter hereditatem Gerardi dicti 

Wolf ex uno et inter hereditatem Sophie filie dicti quondam Egidii ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Keerbraken promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: oc censu domini de 

Bucstel) octo et dimidio (dg: coi) denariis communiter Lovenssche et 

duobus pullis censualibus (dg: domino de Bucstel) exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 08 do 16-04-1388. 

Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Theodericus zv Mijchael van Hal 2 

bunder beemd uit 3 bunder beemd in Valulaar, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en erfgoed gnd Heijn Papen Broek 

anderzijds; deze 2 bunder belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 4 

pond geld aan de heer van Helmond. De koper heeft recht van weg vanaf de 

gemeint over erfgoederen van Willelmus Bierkens soen. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest duo bonaria prati de tribus bonariis prati 

sitis in loco dicto Valulaer inter hereditatem (dg: monachorum) 

#conventus# de Tongherloe ex uno et inter hereditatem dictam Heijn Papen 

Broec ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio Mijchaelis 

de Hal promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditario censu quatuor librarum monete domino de 

Helmont ex dictis duobus (dg: p) bonariis prati (dg: prius) solvendis hoc 

addito quod dictus emptor habebit liberam potestatem eundi et redeundi et 

pergendi ad minus dampnum a communitate ibidem per hereditates Willelmi 

Bierkens soen usque ad dicta (dg: -m) duo bonaria. Testes (dg: datum 

supra) Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 09 do 16-04-1388. 

Voornoemde Jacobus verkocht aan Johannes zv Johannes Gheenkens soen 1 

bunder beemd van voornoemde 3 bunder, deze bunder belast met de grondcijns 

en met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de heer van Helmond. De 

koper heeft recht van weg vanaf de gemeint over erfgoederen van Willelmus 

Bierkens soen. 

 

Dictus Jacobus unum bonarium prati de dictis tribus bonariis hereditarie 

vendidit Johanni filio dicti(!) Johannis Gheenkens soen promittens 

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

et hereditario censu XL solidorum monete domino de Helmont exinde 

solvendis addita condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 10 do 16-04-1388. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Nijcholaus gnd Coel nzvw hr Nijcholaus 

gnd Coel investiet van de kerk van Gestel 22 oude schilden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Nijcholao #dicto Coel# filio naturali 

quondam domini Nijcholai dicti Coel investiti olim ecclesie de Ghestel 

XXII aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 034r 11 do 16-04-1388. 

Heijlwigis wv Rutgherus gnd Eghens en haar dochter Mechtildis verhuurden 

aan Willelmus Balijart 9 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

in 2 kampen aldaar, voor de periode vanaf nu tot aan Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1388), voor 18 oude schilden of de waarde, met Kerstmis 
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aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Rutgheri dicti Eghens Mechtildis eius filia 

novem iugera terre ad se spectantia sita in parochia de Maren in loco 

dicto die Delen in duobus (dg: ib) campis ibidem in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt et ad ipsas pertinere dinoscuntur locaverunt Willelmo 

(dg: Baijl) Balijart ab eodem (dg: ad spac) infra hinc et festum 

nativitatis Domini proxime futurum (dg: persolvendos) possidendos pro 

XVIII aude! seu valorem dandis sibi ab alio nativitatis Domini proxime 

futuro promittentes warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 12 do 16-04-1388. 

Henricus zvw Henricus Belen soen verkocht aan Robbertus van den Broecke, 

tbv hem en zijn vrouw Gloria dvw Ancelmus van den Wiel, een lijfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

goederen gnd dat Goed ter Beke, die waren van wijlen Mathijas van 

Zoerendonc schoonvader van voornoemde verkoper, in Deurne, naast Godefridus 

Snabbe enerzijds en de dijk van der Beke anderzijds, reeds belast met 

lasten. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus filius quondam Henrici Belen soen legitime vendidit (dg: Robbel) 

Robberto van den Broecke ad opus sui et ad opus Glorie sue uxoris filie 

quondam Ancelmi van den Wiel vitalem pensionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Robberti et 

(dg: Ghi) Glorie et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

bonis (dg: dictis) dictis dat Goet ter Beke (dg: s) que fuerant quondam 

Mathije de Zoerendonc soceri dicti venditoris sitis in parochia de Doerne 

iuxta hereditatem Godefridi Snabbe ex uno et inter aggerem !van der Beke 

ex alio promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis et sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 034r 13 do 16-04-1388. 

(dg: Petrus Otten). 

 

BP 1178 f 034r 14 do 16-04-1388. 

Johannes Haijken van Empel en Stephanus zvw Lambertus Raets van Empel 

beloofden aan Philippus Jozollo 20 oude Franse schilden, met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1388; 14+31+30+25=100 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Johannes Haijken (dg: et St) de Empel et Stephanus filius quondam 

Lamberti Raets de Empel promiserunt Philippo Jozollo XX aude scilde 

Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 034r 15 do 16-04-1388. 

(dg: Nijcholaus van den V). 

 

BP 1178 f 034r 16 do 16-04-1388. 

Walterus van den Villenbrake verkocht aan Zibertus van Hoculem een stuk 

land, gnd die Kattenstaart, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die 

Vloetakker, tussen voornoemde Zibertus enerzijds en erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Zebertus en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Walterus van den (dg: W) Villenbrake peciam terre dictam die Cattenstert 

sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vloetacker inter 

hereditatem Ziberti de Hoculem ex uno et inter hereditatem mense sancti 
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spiritus in Busco ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Zeberti et cum reliquo fine ad communitatem hereditarie vendidit dicto 

Ziberto promittens (dg: warandiam et obligationem depo) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034r 17 do 16-04-1388. 

Voornoemde Zibertus beloofde aan voornoemde Walterus 38 Hollandse gulden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 17-05-1388) te betalen. 

 

Dictus Zibertus promisit dicto Waltero XXXVIII Hollant gulden seu valorem 

ad penthecostes proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 05 f. 34v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 16-04-1388. 

 

BP 1178 f 034v 01 do 16-04-1388. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Johannes 

Keijser 52 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Johanni 

Keijser LII Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel !vocato seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Willelmus datum quinta post misericordiam. 

 

BP 1178 f 034v 02 do 16-04-1388. 

Gerardus gnd die Vrieze zv Johannes gnd Vrieze van Vechel verkocht aan 

Danijel Roesmont een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) de helft van een kamp, gnd die Daverlaarse Hoeve, in Veghel, 

tussen Arnoldus Kuijcman enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk kamp 

2 stukken land omvat (1a) die Hoevelakker, (1b) de Oude Hof, (2) 3 lopen 

gerstland, gnd de Roefs Akker, in Veghel, ter plaatse gnd op die Boekt, 

naast Willelmus van Eijcke, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Gerardus dictus die Vrieze filius Johannis dicti Vrieze de Vechel 

hereditarie vendidit (dg: Roe) Danijeli Roesmont hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex #medietate 

cuiusdam# campi duas pecias terre continentis qui campus die 

Daverlaersche (dg: vocatur et q) Hoeve vocatur et qui campus situs est in 

parochia de Vechel inter hereditatem (dg: Jo) Arnoldi Kuijcman ex uno et 

inter communem plateam ex alio et de de quibus duabus peciis terre una 

die Hoevelacker et altera den Auden Hof (dg: vo) nuncupantur atque ex 

tribus lopinatis terre (dg: s) ordeacei (dg: sitis in dicta parochia in 

loco) dictis den Roefs Acker sitis in dicta parochia in loco dicto op die 

Boect #contigue# inter hereditatem Willelmi de Eijcke ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi et sufficientem facere Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034v 03 do 16-04-1388. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verhuurde aan Petrus Otten 

soen 1 bunder land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op die Hare, tussen 

Bernardus Otten soen enerzijds en voornoemde Petrus Otten soen anderzijds, 

voor een periode van 16 jaar, ingaande heden, per jaar voor 2 Hollandse 

gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, belast met 1½ roeden waterlaat. Petrus zal alle 

wilgen, die hij op deze bunder zal planten, laten staan. Petrus zal niet 

zagen of knotten, tenzij op de geschikte tijd. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken unum bonarium terre 

situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum op die Hare inter 

hereditatem Bernardi Otten soen ex uno et inter hereditatem Petri Otten 
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soen ex alio ut dicebat locavit dicto Petro Otten soen ab eodem Petro ad 

spacium (dg: si di) sedecim annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sedecim annorum pro duobus Hollant 

gulden scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sedecim annorum 

purificationis et pro primo termino putrificationis proxime futuro 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex et alter) 

exceptis (dg: una v) una et dimidia virgatis aqueductus ad hoc de jure 

spectantibus et alter repromisit super omnia et quod ipse dictas unam et 

dimidiam virgatas (dg: agg) aqueductus dictis sedecim annis ad jus coloni 

cum zicht et seijssen in bona disposicione observabit et quod ipse Petrus 

omnes salices quas ipse plantabit supra dictum bonarium dictis sedecim 

annos durantibus supra dictum bonarium in exitu suo supra dictum bonarium 

dimittet et quod ipse Petrus non (dg: sed) secabit nec (dg: dimittet) 

truncabit salices supra dictum bonarium consistentes nisi tempore congruo 

et apto. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 034v 04 do 16-04-1388. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker zv 

Henricus der Kijnder de helft van een helft van een kamp, 5 morgen groot, 

gelegen bij de plaats gnd die Oeterse Donk, tussen Bodo van Tiela enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds, welke erstgenoemde helft voornoemde wijlen 

Egidius Zeelmaker verworven had van Walterus van Bucstel zadelmaker, en 

welke eerstgenoemde helft voornoemde Willelmus nu bezit. 

 

Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker medietatem unius medietatis 

unius campi quinque iugera terre continentis siti prope locum dictum die 

Oetersche Donc inter hereditatem Bodonis de (dg: Bi) Tiela ex uno et 

inter communitatem ibidem ex alio quam primodictam medietatem dicte 

medietatis dicti campi dictus quondam Egidius Zeelmaker erga Walterum de 

Bucstel selliparium acquisiverat prout in litteris (dg: here) et quam 

primodictam medietatem dictus Willelmus nunc ad se spectare dicebat 

vendidit Nijcholao Plaetmaker filio Henrici #der Kijnder# supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Egidii et quorumcumque heredum dicti 

quondam Egidii deponere. Testes (dg: d) Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 034v 05 do 16-04-1388. 

Bernardus Arts soen van Lijttoijen verkocht aan Johannes van Ynghen zvw 

Walterus Bijekens (1) 1½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in Ver 

Truden Hoeve, tussen kvw Johannes die Hoessche enerzijds en een sloot 

aldaar, die loopt naast een erfgoed gnd des Smeets Hoeve, anderzijds, met 

een eind strekkend aan Willelmus zvw Henricus Mudeken en met het andere 

eind een erfg vw Luijtgardis van Goerle, (2) 1½ hont 5 roeden land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in de Voorste Podeleer, tussen Walterus zv 

Henricus Bijeken enerzijds en voornoemde Johannes van Ynghen anderzijds, 

zoals ze daar gelegen zijn met de maat gnd die hoefslach, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Ber[n]ardus Arts soen de Lijttoijen unum et dimidium hont terre sita in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto in Ver Truden Hoeve inter 

hereditatem (dg: Jo) liberorum quondam Johannis die Hoessche ex uno et 

inter (dg: here) fossatum tendens ibidem iuxta hereditatem (dg: -s) 

dictam des Smeets Hoeve ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

Willelmi filii quondam #Henrici# Mudeken et cum reliquo fine (dg: ab he) 

ad hereditatem heredum quondam Luijtgardis de Goerle !ex !alio (dg: in ea 

quantitate qua ibidem per mensuram dictam die hoefslach sita sunt ut d) 

atque unum et dimidium hont et quinque virgatas terre sitas in dicta 

parochia in loco dicto in den Vorste (dg: Pode) Podeleer inter 

hereditatem Walteri filii Henrici Bijeken (dg: soen) ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Ynghen ex alio in ea quantitate quantitate qua 
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ibidem !ibidem sita sunt per mensuram dictam die hoefslach ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Ynghen filio quondam Walteri 

Bijekens promittens warandiam (dg: et obligationem) tamquam de hereditate 

ab omni aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis 

Zeghediken et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

[supra]. 

 

BP 1178 f 034v 06 do 16-04-1388. 

Henricus Becker zvw Willelmus gnd Heirde en Hilla wv Johannes van Straten 

ontlastten de broers Jacobus Roest, Gerardus Roest en Henricus Roest van 

alle tegoeden die voornoemde 3 broers verschuldigd waren aan voornoemde 

Henricus Becker en Hilla. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus 

Roest. 

 

Solvit. 

Henricus Becker filius quondam Willelmi dicti Heirde et Hilla relicta 

quondam Johannis de Straten (dg: palam re) quitos clamaverunt Jacobum 

Roest Gerardum Roest et Henricum Roest #fratres# ab omnibus creditis (dg: 

q) que dicti 3 fratres (dg: sibi) dictis Henrico Becker et Hille debebant 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes Sijmon et 

Berwout datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo RoeSint- 

 

BP 1178 f 034v 07 do 16-04-1388. 

Ywanus Berijs soen beloofde aan Andreas Verkenman 20 mud hop85, Bossche 

maat, met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1388) in Breugel te leveren. 

 

Ywanus (dg: B) Berijs soen promisit Andree Verkenman XX modios bone (dg: 

lupu) lupule mensure de Busco ad omnium (dg: sanctorum) sanctorum 

[proxime futurum] persolvendos et in Broegel tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 034v 08 do 16-04-1388. 

Henricus Hazart en zijn broer Willelmus Hazart beloofden aan Johannes van 

Vucht handschoenmaker 13 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1388) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1389). 

 

Henricus Hazart #et# Willelmus Hazart eius frater promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Vucht cijrothecario XIII Hollant gulden seu 

valorem mediatim Remigii et mediatim pasce proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 06 f. 35. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 16-04-1388. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 17-04-1388. 

 Quinta post jubilate: donderdag 23-04-1388. 

 

BP 1178 f 035r 01 do 16-04-1388. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus Keelbreker, deden tbv Gerardus 

en Petrus, kv Petrus Zerijs soen van Berlikem, en Johannes Dircs soen van 

der Heijden szvw voornoemde Petrus, afstand van (1) ½ morgen land van 

wijlen voornoemde Henricus, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Nijcholaus Everaets soen enerzijds en Paulus Arts soen anderzijds, (2) 1 

morgen land van wijlen voornoemde Henricus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Akense Hoeve. Andere kv en erfg vw voornoemde Henricus Keelbreker 

zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici Keelbreker super 

dimidio iugero terre #dicti quondam Henrici# sito in parochia de 

                         
85 Zie → BP 1178 f 142v 14 do 24-03-1390, ontlasten van de gelofte. 
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Roesmalen in loco dicto die Vrede inter hereditatem Nij[cholai] Everaets 

soen ex uno et inter hereditatem Pauli Arts soen ex alio item super 
!super uno iugero terre #dicti quondam Henrici# sito in dicta parochia in 

loco dicto die Akenssche Hoeve (dg: [inter] hereditatem item super) ad 

opus Gerardi (dg: Joh) et Petri liberorum (dg: dicti quondam Henrici) 

#Petri Zerijs soen de Berlikem# et (dg: Petri) Johannis Dircs soen van 

der Heijden generi dicti quondam (dg: Henrici Keelbreker) #Petri# 

renunciaverunt promittentes ratam servare et quod ipsi omnes alios 

liberos (dg: di) et heredes dicti quondam Henrici Keelbreker perpetue 

tales quod nunquam presument se jus in premissis habere. Testes Sijmon et 

Berwout datum quinta post misericoriam. 

 

BP 1178 f 035r 02 do 16-04-1388. 

Voornoemde Gerardus en Petrus, kv Petrus Zerijs soen van Berlikem, en 

Johannes Dircs soen van der Heijden szvw voornoemde Petrus verhuurden aan 

hun moeder Hilla, voor de duur van haar leven, voornoemde ½ morgen en 1 

morgen, per jaar voor 5 schelling, met Pasen te betalen. De huursom is 

voldaan. 

 

Dicti Gerardus Petrus et Johannes Dircs soen dicta dimidium iuger et unum 

iuger locaverunt Hille eorum matri ab eadem ad eius vitam possidenda (dg: 

promittens) anno quolibet pro V solidis dandis sibi pasce promittentes 

ratam ratem et recognoverunt eis a pecunia locacionis fore satisfactum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035r 03 do 16-04-1388. 

Voornoemde Gerardus en Petrus, kv Petrus Zerijs soen van Berlikem, en 

Johannes Dircs soen van der Heijden ev Oda dvw voornoemde Petrus Zerijs 

soen van Berlikem deden tbv hun broers Johannes en Henricus, kvw Henricus 

Keelbreker, afstand van alle goederen, die Henricus Keelbreker en zijn 

laatste vrouw Hilla mv voornoemde Gerardus, Petrus en Oda, staande hun 

huwelijk hadden verworven, uitgezonderd bovengenoemde ½ morgen en 1 morgen. 

 

Dicti Gerardus Petrus et (dg: P) Johannes Dircs soen van der Heijden 

maritus legitimus et tutor legitimus (dg: legi) Ode sue uxoris filie 

quondam Petri Zerijs soen de Berlikem super omnibus et singulis bonis que 

Henricus Keelbreker et Hilla eius ultima uxor (dg: par) mater dictorum 

Gerardi Petri et Ode pariter acquisiverant seu eorum alter stante integro 

thoro inter eos acquisiverat quocumque locorum sita exceptis supradictis 

(dg: dimidio) dimidio iugero et uno jugero ut dicebant ad opus Johannis 

et Henrici liberorum dicti quondam Henrici (dg: Keelbek) Keelbreker 

suorum fratrum renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 035r 04 do 16-04-1388. 

Voornoemde Johannes en Henricus, kvw Henricus Keelbreker, verhuurde al 

voornoemde goederen aan hun moeder Hilla, voor de duur van haar leven, per 

jaar voor 5 schelling. De huursom is voldaan. 

 

Dictus Johannes et Henricus dicta omnia locaverunt Hille earum matri ab 

ea ad eius vitam possidenda anno quolibet pro V solidis promittens ratam 

servare et recognoverunt eis de pecunia locacionis fore satisfactum. 

 

BP 1178 f 035r 05 do 16-04-1388. 

Henricus van Amersoijen verklaarde ontvangen te hebben van Henricus Weijer 

137½ Hollandse gulden in afkorting van 275 Hollandse gulden, die voornoemde 

Henricus Weijer verschuldigd is aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus de Amersoijen palam recognovit sibi fore satis factum per 

Henricum Weijer #de# centum et XXXVII et dimidium florenis dictis gulden 

monete Hollandie in abbreviationem ducentorum et septuaginta quinque 
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florenorum monete Hollandie quos dictus Henricus Weijer tenetur 

primodicto Henrico in litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035r 06 do 16-04-1388. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Nijcholaus Vleminc een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Petrus 

Zelen soen en kvw Godekinus van der Straten enerzijds en Walterus gnd 

Ghiboijen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 

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

te geven met 18 lopen rogge, Bossche maat. Voornoemde Nijcholaus Vleminc 

zal voornoemd stuk land, aan de kant van voornoemde Walterus Ghiboijen soen 

goed omwallen. Voornoemde Nijcholaus heeft recht van weg vanaf de gemeint, 

over de misse van voornoemde Walterus Ghiboijen soen tot aan voornoemd stuk 

land. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvort inter 

hereditatem Petri Zelen soen et liberorum quondam Godekini van der 

Straten ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: filii Ghibonis) dicti 

Ghiboijen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Nijcholao Vleminc ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione novem lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissa promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum XVIII lopinis siliginis dicte 

mensure hoc addito quod dictus (dg: Willelmus) Nijcholaus Vleminc 

perpetue circonvallabit laudabiliter dictam peciam terre in latere versus 

dictam hereditatem dicti Walteri Ghiboijen soen hoc eciam addito quod 

dictus Nijcholaus poterit perpetue (dg: libere) ire redire et pergere a 

communitate ibidem per fimarium dicti Walteri Ghiboijen soen usque ad 

dictam peciam terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035r 07 vr 17-04-1388. 

Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan zijn dochter Hilla en aan 

zijn schoonzoon Willelmus van Heerle ev Aleijdis dv voornoemde Jordanus 

zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 30 schelling geld, die Adam gnd 

Cop beloofd had aan Godefridus Posteel, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) de helft van een erfgoed, 

in Den Bosch, gelegen achter erfgoed van wijlen Willelmus gnd Slike, binnen 

de nieuwe stadsmuur, (2) de helft van 4 roeden 17½ voet van voornoemde 

nieuwe muur, over de Visbrug, tussen de muur behorend aan voornoemde 

Godefridus enerzijds en de muur behorend aan Bodo van Tiela, Jacobus van 

den Wiel en voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

Jordanus filius quondam Johannis dicti Leeuwe suum usufructum sibi 

competentem in hereditario censu triginta solidorum monete quem Adam 

dictus Cop promisit se daturum et soluturum Godefrido Posteel hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam medietate cuiusdam 

hereditatis site retro hereditatem quondam Willelmi dicti Slike infra 

novum murum oppidi de Busco #et# ex (dg: .) medietate quatuor virgatarum 

decem et septem et dimidie pedatarum predicti novi muri consistentis 

ultra pontem piscium inter murum spectantem ad ad dictum Godefridum et 

inter murum spectantem ad Bodonem de Tiela Jacobum van den Wiel et ad 

Godefridum predictum prout in litteris supportavit Hille sue filie et 

Willelmo de Heerle suo genero marito legitimo Aleijdis sue uxoris filie 

dicti Jordani promittens ratam servare. Testes Aa et Spina datum sexta 

post misericordiam. 

 

BP 1178 f 035r 08 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla en Willelmus ev Aleijdis droegen voornoemde cijns van 30 
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schelling over aan Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteel. 

 

Dicta Hilla cum tutore et Willelmus maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris predicte dictum censum XXX solidorum supportaverunt Beatrici 

dicte Loden (dg: f) relicte quondam Mathei Posteel cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Johannes Lonijs datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 035r 09 do 23-04-1388. 

Voornoemde Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan zijn voornoemde 

dochter Hilla en zijn voornoemde schoonzoon Willelmus van Heerle zijn 

vruchtgebruik in ¼ deel van 1 morgen land van wijlen Godefridus Posteel, 

naast een erfgoed gnd die Lagedonk of die Twintig Morgen, welke morgen 

gebruikt werd met voornoemd erfgoed gnd Twintig Morgen. 

 

Dictus Jordanus suum usufructum sibi competentem in (dg: quartus) quarta 

parte unius iugeris terre (dg: d) quondam Godefridi Posteel siti iuxta 

(dg: locum) #hereditatem# dictam die Legedonc seu die Twentich Mergen et 

quod juger terre solet depasci et uti cum dicta hereditate die Twentich 

Mergen vocata ut dicebat supportavit dictis Hille sue filie et Willelmo 

de Heerle suo genero promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 035r 10 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla dv Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe en haar schoonbroer 

Willelmus van Heerle droegen over aan voornoemde Beatrix gnd Loden wv 

Matheus Posteel voornoemd ¼ deel van de morgen. 

 

Dicti Hilla cum tutore et Willelmus ut supra dictam quartam partem dicti 

jugeris terre supportaverunt (dg: Bae) dicte Beatrici promittentes cum 

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

et Lonijs datum quinta post junilate. 

 

BP 1178 f 035r 11 do 23-04-1388. 

Voornoemde Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan zijn voornoemde 

dochter Hilla en zijn voornoemde schoonzoon Willelmus van Heerle zijn 

vruchtgebruik in ¼ deel van een kamp van wijlen Godefridus Posteel, 7 

morgen groot, gelegen achter Oetheren, naast de plaats gnd den 

Verkenenkamp. 

 

Dictus Jordanus suum (dg: usf) usufructum sibi competentem in (dg: quodam 

campo) quarta parte cuiusdam campi quondam Godefridi Posteel #septem 

iugera terre continentis# siti in! retro Oetheren iuxta locum dictum den 

Verkenencamp (dg: supportavit et q et) supportavit dictis Hille sue filie 

et Willelmo de Heerle suo genero promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 035r 12 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla droeg haar helft in voornoemd ¼ deel van het kamp over aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Dicti Hilla cum tutore (dg: et Willelmus ut supra) medietatem ad se 

spectantem in dicta quarta parte dicti campi supportavit dicto Willelmo 

promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1178 f 035r 13 do 23-04-1388. 

Voornoemde Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan zijn voornoemde 

dochter Hilla en zijn voornoemde schoonzoon Willelmus van Heerle zijn 

vruchtgebruik in ¼ deel van een kamp van wijlen Godefridus Posteel, 6 

morgen groot, gelegen tegenover de kapel van Maalstrem, naast hr 

Theodericus Rover ridder. 
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Dictus Jordanus suum usufructum sibi competentem in quarta parte cuiusdam 

campi quondam Godefridi (dg: si) Posteel sex iugera terre continentis 

siti in opposito capelle de Maelstrem iuxta hereditatem domini Theoderici 

Rover militis supportavit dicti Hille et Willelmo de Heerle promittens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 035r 14 do 23-04-1388. 

Voornoemde Willelmus van Heerle ev Aleijdis dv Jordanus zvw Johannes gnd 

Leeuwe droeg over aan voornoemde Hilla dv voornoemde Jordanus zijn helft in 

voornoemd ¼ deel van het kamp. 

 

Dictus Willelmus maritus etc medietatem ad (dg: dictam) se spectantem in 

dicta quarta parte dicti campi supportavit dicte Hille filie dicti 

Jordani promittens ratam servare. Testes Sijmon et Lonijs datum quinta 

post jubilate. 

 

BP 1178 f 035r 15 do 23-04-1388. 

Voornoemde Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe droeg over aan zijn voornoemde 

dochter Hilla en zijn voornoemde schoonzoon Willelmus van Heerle ev 

Aleijdis dv voornoemde Jordanus, het vruchtgebruik in het deel dat gekomen 

was aan zijn dochters Aleijdis en Hilla, na overlijden van hun moeder 

Hilla, ev voornoemde Jordanus, en dat aan die dochters zal komen na 

overlijden van voornoemde Jordanus, in een akker gnd die Lerpe Akker, 5 

lopen rogge groot, in Oirschot, op de akkers naast de kerk. 

 

Dictus (dg: Joh) Jordanus suum usufructum sibi competentem in tota parte 

et omni jure Aleijdi et Hille suis filiabus de morte quondam Hille sue 

matris uxoris olim dicti Jordani successione advolutis et post mortem 

dicti (dg: Joh) Jordani successione advolvendis in quodam (dg: g) agro 

terre dicto die Lerpe(?) Acker quinque lopina siliginis in semine 

capiente sito in parochia de Oerscot (dg: in) supra agros iuxta ecclesiam 

supportavit dictis (dg: Al) Hille et Willelmo de Heerle promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 035r 16 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla en Willelmus droegen voornoemd deel over aan voornoemde 

Jordanus. 

 

Dicti Hilla cum tutore et Willelmus ut supra dictas partem et jus 

supportaverunt dicto Jordano promittentes ratam servare. Testes Sijmon et 

Lonijs datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 035r 17 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla dv Jordanus zvw Johannes gnd Leeuwe verhuurde aan haar 

vader Jordanus voornoemd ¼ deel van voornoemd kamp, 6 morgen groot, gelegen 

tegenover de kapel van Maalstrem, voor de duur van zijn leven, per jaar 

voor 10 schelling, met Kerstmis te betalen. De huursom is voldaan. 

 

Dicta Hilla cum tutore dictam quartam partem dicti campi sex iugera terre 

continentis siti in opposito capelle de Maelstrem locavit Jordano suo 

patri ab eodem possidendam (dg: quo) ad vitam eiusdem Jordani et non 

ultra (dg: pro) anno quolibet (dg: pro) ad eius vitam eiusdem Jordani pro 

(dg: V) X solidis dandis sibi (dg: Marti) nativitatis Domini promittens 

ratam servare et recognovit sibi fore satisfactum de integro pretio 

huiusmodi locacionis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035r 18 do 23-04-1388. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde Hilla en Willelmus 50 gulden na 

maning te betalen. 
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Dictus Jordanus promisit dictis (dg: Jorda) Hille et Willelmo L gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035r 19 do 23-04-1388. 

Voornoemde Hilla en Willelmus beloofde voornoemde 50 gulden niet te manen, 

zolang voornoemde Jordanus leeft. 

 

Dicti Hilla et (dg: Jorda) Willelmus promiserunt quod ipsi dictos L 

gulden non monebunt quamdiu dictus Jordanus vixerit in humanis. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf1 F 07 f. 35v. 

 Secunda post jubilate: maandag 20-04-1388. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 21-04-1388. 

 anno LXXXVIII mensis aprilis die XX: maandag 20-04-1388. 

 

BP 1178 f 035v 01 ma 20-04-1388. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc droeg over aan Willelmus van Dommellen ev 

Aleijdis, dvw Elizabeth van Rijswijc ev voornoemde Johannes Plaetmaker, 

zijn vruchtgebruik in een helft, die aan erfg vw voornoemde Elizabeth 

gekomen was na overlijden van voornoemde Elizabeth resp. die aan die erfg 

zal komen na overlijden van voornoemde Johannes, van een huis en erf in Den 

Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de Vughterstraat voor het woonhuis 

van wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus 

Bac enerzijds en erfgoed van Johannes die Weder van Lijemde anderzijds. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes Plaetmaker de Moudewijc suum (dg: suum) usufructum sibi 

competentem in una medietate que heredibus quondam Elizabeth de (dg: 

Zijl) Rijswijc uxori olim dicti Johannis Plaetmaker (dg: fi) de morte 

eiusdem quondam Elizabeth successione est advoluta et post mortem dicti 

Johannis successione advolvetur in domus scilicet et aree site in Busco 

in viculo tendente a vico Vuchtensi ante (dg: domu) habitationem Arnoldi 

quondam (dg: Wo) Berwout versus murum opidi de Busco inter hereditatem 

(dg: Willelmi de Mulsen) #Arnoldi (dg: ....) Bac# ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Weder de Lijemde ex alio supportavit Willelmo de 

Dommellen (dg: promittens ratam servare) marito legitimo Aleijdis sue 

uxoris filie dicti quondam (dg: Aleijd Aleij .......) Elizabeth 

promittens ratam servare. Testes Ghisbertus et Sijmon datum secunda post 

jubilate. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 035v 02 di 21-04-1388. 

Voornoemde Willelmus ev Aleijdis dvw Elizabeth van Rijswijc verkocht 

voornoemde helft aan voornoemde Johannes Plaetmaker. 

 

(dg: W) Dictus Willelmus maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicte quondam Elizabeth de Rijswijc dictam medietatem (dg: s) 

vendidit dicto Johanni Plaetmaker (dg: pro) supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte et suorum uxoris et liberorum deponere. Testes Sijmon et 

Hubertus datum tercia post jubilate. 

 

BP 1178 f 035v 03 ma 20-04-1388. 

Willelmus gnd Lijppen soen van den Scoet beloofde aan Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode metten Broede 50 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Willelmus dictus Lijppen soen van den Scoet promisit Gheerlaco filio 

quondam Gheerlaci Cnode metten Broede L scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt seu valorem ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Sijmon datum secunda post 

jubilate. 

 

BP 1178 f 035v 04 ma 20-04-1388. 

Walterus zvw Henricus van der Schant droeg al zijn goederen, waar ook in 

Den Bosch gelegen, over aan zijn zuster Katherina. 

 

Walterus filius quondam Henrici van der Schant omnia et singula bona sua 

(dg: #mob#) quocumque locorum in Busco sita supportavit Katherine sue 

sorori promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 05 ma 20-04-1388. 

En hij kan terugkopen wannneer hij wil met 28 Hollandse gulden of de 

waarde; de wederkoop moet door Walterus zelf gedaan worden, in het raadhuis 

of in de kerk van Sint-Jan-Evangelist. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Arnoldus van Andel en 

Egidius van Mechelen. 

 

A. 

Et poterit redimere semper quando voluerit cum XXVIII Hollant gulden seu 

valore si huiusmodi redempcio (dg: per) fiet !dictum Walterum et non per 

aliquem alium eciam fiet huiusmodi #redempcio in Buscoducis# in pretorio 

dicto raethuus vel in ecclesia sancti Johannis ewangeliste (dg: ut in fo) 

promittens ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Arnoldo de Andel Egidio de Mechelen anno LXXXVIII mensis aprilis 

die (dg: XXII XXI) #XX# hora prime. 

 

BP 1178 f 035v 06 ma 20-04-1388. 

Egidius van Mechelen verkocht aan Johannes Herinc van Helmont een huis en 

erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt achter de huizinge van Gerardus 

gnd met den Koijen naar de huizinge van Henricus van Mierde, aan hem 

verkocht door Willelmus zvw Godefridus Sceijnckel zvw Willelmus Sceijnckel. 

 

Egidius de Mechelen domum et aream sitam in Busco in viculo tendente (dg: 

a) retro habitationem Gerardi dicti met den Koijen versus habitationem 

Henrici de Mierde venditam sibi a Willelmo filio quondam Godefridi 

Sceijnckel filii quondam Willelmi Sceijnckel prout in litteris vendidit 

Johanni Herinc de Helmont supportavit cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 035v 07 ma 20-04-1388. 

Henricus Paedse de jongere verkocht aan Ghevardus Stommeken een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, die Thomas Valant beurde, een helft met Kerstmis en 

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

de Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Coel riemmaker 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Clueckinc anderzijds, aan hem verkocht 

door Gerardus van den Doorn ev Katherina dvw voornoemde Thomas. 

 

Henricus Paedse junior hereditarium censum triginta solidorum monete quem 

Thomas Valant solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico reparatorum veterum 

vestium inter hereditatem Nijcholai dicti Coel corrigiatoris ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Clueckinc ex alio venditum sibi a Gerardo de 

Spina marito legitimo Katherine sue uxoris filie dicti quondam Thome 

prout in litteris vendidit Ghevardo Stommeken supportavit cum litteris 

#et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 08 ma 20-04-1388. 

Johannes Lichtwegghe verkocht aan Jacobus van der Hamsvoert 1 vracht 

hooiland, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd die Brede Beemden, welke 
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was van wijlen Agnes van Collenberch, en welke jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een erfgoed van Jutta van Collenberch aldaar, belast met 3 kleine 

zwarte tournosen aan de heer van Boxtel. De brief overhandigen aan Johannes 

van der Heijden of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes Lichtwegghe unam plaustratam feni sitam in parochia de Bucstel 

in jurisdictione de Lijemde in loco dicto die Brede Beemde (dg: inter 

hereditatem) et que plaustrata #feni# fuerat quondam !quondam Agnetis de 

Collenberch et que plaustrata feni annuatim dividitur (dg: ex) contra 

hereditatem Jutte de Collenberch ibidem sitam ut dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo van der Hamsvoert promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus parvis nigris Turonensibus denariis domino de 

Busctel exinde solvendis. Testes Sijmon et Berwout datum supra. Traditur 

Johanni van der Heijden vel sibi. 

 

BP 1178 f 035v 09 ma 20-04-1388. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Heijden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 10 ma 20-04-1388. 

Jacobus van der Hamsvoert beloofde aan Johannes Lichtwegge 9 lichte 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388) te betalen. De brief 

overhandigen aan Johannes van der Heijden. 

 

Jacobus van der Hamsvoert promisit Johanni Lichtwegge novem licht scilde 

seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. #Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni van der Heijden. 

 

BP 1178 f 035v 11 ma 20-04-1388. 

Johannes Lichtwegge verkocht aan Jutta van Collenberch 3 lopen roggeland, 

in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd op die Zandakker, tussen voornoemde 

Jutta enerzijds en Cristianus Arts soen anderzijds, belast met 1/3 deel van 

1 oude groot aan de grondheer, en 1 gelta wijn aan de kerk van Boxtel. 

 

Solvit totum. 

Johannes Lichtwegge tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco dicto #op# die Zandacker 

inter hereditatem Jutte de Collenberch ex uno et inter hereditatem 

Cristiani Arts soen ex alio vendidit Jutte predicte promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis tercia parte unius grossi antiqui 

#domino fundi# et una gelta vini (dg: ex) ecclesie de Bucstel exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 12 ma 20-04-1388. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen van Jutta overhandigen aan Johannes Nouden of aan hem. 

 

Johannes van der Heijden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Jutte Johanni Nouden vel sibi. 

 

BP 1178 f 035v 13 ma 20-04-1388. 

Voornoemde Jutta beloofde aan voornoemde verkoper 20 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388) te betalen. De brief 

overhandigen aan Johannes van der Heijden. 

 

Dicta Jutta promisit dicto venditori XX Hollant gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera Johanni van der Heijden. 
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BP 1178 f 035v 14 ma 20-04-1388. 

Johannes zv Ghiselbertus van den Weide verkocht aan Jacobus die Clercke van 

Puppel een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, achter het klooster 

van de Minderbroeders, over de Eelkens Brug, tussen erfgoed van Tielmannus 

van Nederijnen enerzijds en erfgoed van Godefridus zvw Johannes van 

Dommellen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 5 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius Ghiselberti van den Weide (dg: hereditarie vendidit 

#promisit se daturum et soluturum) hereditarie vendidit# Jacobo die 

Clercke de Puppel hereditarium censum (dg: XX solidorum monete) quinque 

librarum monete solvendum hereditarie (dg: me purif) mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino Domini #proxime futuro# ex domo et 

area sita in Busco (dg: in) retro conventum fratrum minorum ultra pontem 

dictum Eelkens (dg: Broe) Brugge inter hereditatem Tielmanni de 

Nederijnen ex uno et inter hereditatem Godefridi filii quondam Johannis 

de Dommellen ex alio promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinque librarum dicte 

monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 15 ma 20-04-1388. 

Willelmus van Orthen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Johannes de Orth) Willelmus de Orthen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 16 ma 20-04-1388. 

Katherina dvw Henricus van der Schant verkocht aan Goeswinus Moedel zvw 

Bertholdus zv Theodericus een b-erfcijns van 3 pond geld, die Henricus van 

Haren vleeshouwer aan voornoemde Katherina en aan haar broer Walterus 

beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, tegenover het woonhuis van 

wijlen de heer van Boxtel, thans behorend aan Johannes van den Dijk, tussen 

erfgoed van wijlen Lodekinus van Gheldorp enerzijds en erfgoed van Johannes 

gnd Russchelken anderzijds, van welke cijns voornoemde Walterus zijn helft 

overgedragen86 had aan zijn voornoemde zuster Katherina. 

 

Katherina filia quondam Henrici van der Schant cum tutore hereditarium 

censum trium librarum monete quem Henricus de Haren carnifex promisit se 

daturum et soluturum dicte Katherine et Waltero eius fratri hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam domistadio sito in Busco 

in opposito habitationis quondam domini de Bucstel nunc ad Johannem de 

Aggere spectantis inter hereditatem Lodekini de (dg: Gh) quondam de 

Gheldorp ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Russchelken ex alio 

(dg: et quod domistadium continet XX pedatas in latitudine) prout in 

litteris et de quo (dg: censu) censu dictus Walterus medietatem ad se 

spectantem in dicto censu dicte Katherine sue sorori supportavit prout in 

litteris (dg: supportavit Goe) vendidit Goeswino Moedel filio quondam 

Bertholdi filii Theoderici cum litteris et (dg: a) jure promittens #super 

habita et habenda# (dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Sijmon et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 035v 17 ma 20-04-1388. 

Johannes van Ghestel bvw Theodericus van Ghestel kramer voogd over Johannes 

zvw voornoemde Theodericus van Ghestel droeg over aan Henricus van Beke zv 

Henricus van Beke en Petrus zv mr Johannes Goutsmit de voogdij over 

                         
86 Zie ← BP 1177 f 268v 10 ±do 18-01-1386, overdracht van de helft in de erfcijns. 
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voornoemde Johannes zvw Theodericus. Voornoemde Henricus en Petrus zullen 

de goederen van voornoemde Johannes zvw Theodericus beheren; elk jaar 

zullen ze, op verzoek van de verwanten, rekenschap geven. 

 

Johannes de Ghestel frater quondam Theoderici de Ghestel institoris 

mamburnus et tutor ut dicebat Johannis filii dicti quondam Theoderici de 

Ghestel totum jus mamburnitatis sibi competens in dictum Johannem filium 

dicti quondam Theoderici et in bonis quibuscumque eiusdem Johannis 

supportavit Henrico de Beke filio Henrici de Beke et Petro filio magistri 

Johannis Goutsmit promittens ratam servare tali condicione quod dicti 

Henricus et Petrus omnia bona dicti Johannis filii dicti quondam 

Theoderici regent et gubernabunt et ...ponent et ordinabunt ad opus dicti 

Johannis filii dicti Theoderici et singulis annis ad requestam 

consanguineorum ex parte patris et matris dicti (dg: q) [Johannis filii] 

quondam Theoderici legitimam facient computacionem de perceptionibus et 

levationibus ex parte dicti Johannis dicti quondam Theoderici facere 

tenebuntur #ut repromiserunt#. Testes (dg: datum) Sijmon et [Ber]wout 

datum secunda post jubilate. 

 

1178 mf1 F 08 f. 36. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 21-04-1388. 

 Quinta post jubilate: donderdag 23-04-1388. 

 anno LXXX octavo mensis aprilis in die Georgii: 

   donderdag 23-04-1388. 

 

BP 1178 f 036r 01 di 21-04-1388. 

Johannes Plaetmaker beloofde aan Willelmus van Vlaenderen 25 oude schilden, 

3 Hollandse gulden voor 2 oude schilden gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes Plaetmaker promisit Willelmo de Vlaenderen XXV aude scilde 

scilicet tribus Hollant gulden pro duobus aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout 

datum tercia post jubilate. 

 

BP 1178 f 036r 02 do 23-04-1388. 

Rutgherus van Casteren beloofde aan Johannes van Gunterslaer 15 mud hop, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Rutgherus de Casteren promisit super omnia Johanni de Gunterslaer (dg: X) 

XV modios lupule mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes Aa 

et Sijmon datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 036r 03 do 23-04-1388. 

Johannes zv Nijcholaus van Colen ev Heijlwigis dv Ghibo zvw Hermannus Backe 

droeg over aan voornoemde Nijcholaus van Colen een b-erfpacht 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft, aan voornoemde 

Ghibo behorend, in goederen van wijlen voornoemde Hermannus, ter plaatse 

gnd Vorstenbos, welke pacht voornoemde Ghibo geschonken had aan voornoemde 

Johannes en Heijlwigis. 

 

Johannes filius Nijcholai de Colen maritus et tutor legitimus Heijlwigis 

sue uxoris filie Ghibonis filii quondam Hermanni Backe hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: i) purificationis ex medietate ad dictum Ghibonem spectante in bonis 

dicti quondam Hermanni sitis in loco dicto Vorstenbossche et in 

attinentiis eorundem bonorum universis quocumque (dg: sit) consistentibus 

sive sitis quam paccionem dictus Ghibo supportavit dicto Johanni cum 

dicta Heijlwige sua uxore nomine dotis prout in litteris supportavit 

dicto Nijcholao de Colen cum litteris et jure promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 04 do 23-04-1388. 

Gerardus Berkelman zvw Jacobus gnd Berkelman verkocht aan Petrus zvw 

Ghevardus van Essche een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Langdonk, tussen Hadewigis Brabants enerzijds en Willelmus 

Witloc anderzijds, (2) een huis en tuin, in Helvoirt, tussen Hadewigis 

Brabants enerzijds en Goeswinus Helvoerts soen anderzijds, (3) overige 

erfgoederen van voornoemde verkoper, onder Helvoirt, reeds belast met 

lasten. 

 

Gerardus (dg: di) Berkelman filius quondam Jacobi dicti Berkelman 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Ghevardi de Essche hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco ex (dg: ex) quodam prato sito in parochia (dg: 

Hel) Helvoert in loco dicto Langdonc inter hereditatem (dg: Hade quond) 

Hadewigis Brabants ex uno et inter hereditatem Willelmi Witloc ex alio 

atque ex (dg: ceteris hereditatibus dicti venditoris quocumque locorum) 

domo et orto dicti venditoris (dg: in) sitis in parochia! inter 

hereditatem Hadewigis Brabants ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Helvoerts soen ex alio atque ex cetris hereditatibus dicti venditoris 

quocumque locorum infra de Helvoert sitis ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et Lonijs datum quinta 

post jubilate. 

 

BP 1178 f 036r 05 do 23-04-1388. 

En hij kan terugkopen binnen een maand voor of na Lichtmis over 2 jaar (do 

02-02-1391), met de pacht van die termijn en met 19 Hollandse gulden of de 

waarde. De wederkoop moet in Den Bosch plaatsvinden, in het stadhuis of in 

de Sint-Janskerk. Zou hij niet terugkopen, dan zal de koper voornoemde 

pacht krijgen en aan voornoemde verkoper 21 Hollandse gulden of de waarde 

betalen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus Koijt, 

Nijcholaus van Colen en Ghibo zv Hermannus Bac. 

 

A. 

Et poterit! a festo purificationis proxime futuro ultra duos annos 

scilicet infra mensem precedentem vel infra mensem sequentem scilicet cum 

paccione (dg: anni d) #huiusmodi festi purificationis# redempcionis et 

cum XIX Hollant (dg: se) gulden seu valore et huiusmodi redempcio fiet in 

Buscoducis in pretorio vel in ecclesia sancti Johannis et si non (dg: 

redemp) redemerit extunc dictus emptor (dg: dabit) obtinebit dictam 

paccionem et scilicet extunc dictus emptor dabit et exsolvet dicto 

venditori XXI Hollant gulden seu valorem promittens ut in forma. Acta in 

camera presentibus Arnoldo Koijt Nijcholao de Colen (dg: Joh) Ghibone 

filio Hermanni Bac anno LXXX (dg: se) octavo mensis aprilis in die 

Georgii hora (dg: .) none. 

 

BP 1178 f 036r 06 do 23-04-1388. 

Johannes die Crumme van Straten droeg over aan Godefridus van den Meervenne 

een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen voornoemde 

Johannes Crumme enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind 

aan voornoemde Godefridus van den Meervenne, met de gebouwen op dit stuk 

land. 

 

Johannes die (dg: Croem de St) Crumme de Straten peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Ertbruggen inter hereditatem dicti 

Johannis (dg: ex uno) Crumme et inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

alio (dg: cum e) tendentem cum uno fine ad hereditatem Godefridi van den 

Meervenne (dg: sci) simul cum edificiis in dicta pecia terre 
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consistentibus in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat 

supportavit dicto Godefrido promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sijmon et Lonijs datum supra. Tradetur littera Godefrido 

de Meervenne vel sibi. 

 

BP 1178 f 036r 07 do 23-04-1388. 

Andreas gnd Leijten soen droeg over aan Jutta dvw Johannes gnd Willems soen 

een lijfrente van 8 pond gemeen paijment, uit een lijfrente87,88,89 van 16 

pond gemeen paijment, welke lijfrente van 16 pond gemeen paijment Johannes 

gnd Lodder zvw Theodericus Lodders beloofd had te betalen aan voornoemde 

Andreas op het leven van voornoemde Andreas, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. 

 

Solvit. 

Andreas dictus Leijten soen vitalem pensionem octo librarum communis 

pagamenti de vitali pensione sedecim librarum communis pagamenti quam 

pensionem sedecim librarum communis pagamenti Johannes dictus Lodder 

filius quondam Theoderici Lodders #promisit super se et bona sua omnia se 

daturum# dicto Andree solvere anno (dg: here ad) quolibet ad vitam dicti 

Andree mediatim Johannis et mediatim Domini ut dicebat supportavit Jutte 

filie quondam Johannis dicti Willems soen (dg: promittens) promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et (dg: tali 

condicione cum Andreas mortuus fuerit etc). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 08 do 23-04-1388. 

Yda gnd van Straten begijn droeg over aan Johannes die Crumme van Straten 

een b-erfpacht 10 lopen rogge, maat van Oirschot, uit 4 mud rogge, maat van 

Oirschot, welke pacht van 4 mud rogge en 2 mud gerst erfpacht en 10 

schelling geld dat in Oirschot gangbaar is b-erfcijns Henricus gnd Knape, 

zvw Henricus gnd Hanscoenmaker verwekt bij Elizabeth zijn laatste vrouw, 

aan voornoemde Yda van Straten beloofd had, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren en te betalen, gaande uit een hoeve in Oirschot, ter plaatse gnd 

Ertbruggen, en uit het toebehoren van die hoeve in de navolgende plaatsen: 

Boijdens Loect, Zelmer Loect en Cluse. 

 

Yda dicta de Straten beghina cum tutore hereditariam paccionem X 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot de (dg: hereditaria paccione) 

quatuor modiis siliginis (dg: duobus modiis) dicte mensure de Oerscot 

quam paccionem quatuor modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

hereditarie paccionis (dg: .) et decem solidos hereditarii census monete 

#in Oerscot currentis# Henricus dictus Knape filius quondam Henrici dicti 

Hanscoenmaker ab eodem Henrico et Elizabeth quondam eius ultima uxore 

pariter genitus promisit se daturum et soluturum dicte Yde de Starten 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex manso quodam sito 

in parochia de Oerscot ad locum dictum Ertbruggen atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis in locis infrascriptis videlicet 

Boijdens Loect Zelmer Loect et (dg: Slu) Cluse consistentibus sive sitis 

prout in litteris supportavit !dicto (dg: Henrico Knape) #Johanni die 

Crumme# promittens cum tutore (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem et impeticionem (dg: ex pers) in dicta paccione X lopinorum 

siliginis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
87 Zie ← BP 1175 f 204r 11 ±di 16-10-1369, overdracht van de jaren 1370-1372 

van een lijfrente van 16 pond. 
88 Zie ← BP 1175 f 235v 01 wo 21-08-1370, overdracht van de jaren 1373-1378 

van een lijfrente van 16 pond. 
89 Zie → BP 1178 f 159r 12 do 09-06-1390, overdracht door Alardus van 

Berlikem (die de helft verworven had van Andreas zv Leijta van den 

Yvenlaer) van de helft van de lijfrente. 
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BP 1178 f 036r 09 do 23-04-1388. 

Johannes die Hollander zvw Theodericus Jordens soen beloofde aan Aleijdis 

dvw Johannes gnd die Hollander van Lijttoijen 23 Hollandse gulden of de 

waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1388) te betalen. 

 

Johannes die Hollander filius (dg: q The) quondam Theoderici (dg: d) 

Jordens soen promisit Aleijdi (dg: -s) filie quondam Johannis dicti die 

Hollander (dg: die Hollander) de Lijttoijen XXIII Hollant gulden (dg: va) 

seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 10 do 23-04-1388. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde aan Egidius zv Henricus Moelners van 

Herlaer 22 Hollandse gulden90 of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1388) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit (dg: Willelmus) Egidio 

filio (dg: q) Henrici Moelners #de Herlaer# XXII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 036r 11 do 23-04-1388. 

Johannes gnd van Colen zvw Petrus van Krekelhoven ev Katherina dvw Johannes 

van den Rode verkocht aan Nijcholaus van Luijssel alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Johannes gnd Hackart en zijn vrouw 

Jutta Hackart, gelegen onder Boxtel. 

 

Johannes dictus de Colen filius quondam Petri de Krekelhoven maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

van den Rode omnia bona sibi et dicte sue uxori de morte quondam Johannis 

dicti Hackart et Jutte Hackart eius uxoris successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Bucstel consistentia sive sita vendidit 

Nijcholao de Luijssel promittens (dg: ..) ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 12 do 23-04-1388. 

Johannes Ghenen soen van Os en Johannes Muijlken beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1388) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Ghenen soen de Os et Johannes Muijlken promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 13 do 23-04-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036r 14 do 23-04-1388. 

Yda dvw Johannes gnd Carper gaf uit aan Henricus Hagen (1) een stuk land, 

in Dinther, tussen Aleijdis gnd Wouters dochter enerzijds en het gemene 

water gnd die Gemein Beke anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd 

Roelkens Loekt, tussen kv Yda en Aleijdis, dvw Theodericus Velkenneer, 

enerzijds en voornoemde Henricus Hagen anderzijds, (3) 1/3 deel in de helft 

van een beemd gnd die Kromhorst, in Dinther, tussen Hubertus van der 

Haselberch enerzijds en het water gnd die Gemein Beke anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de lasten die eruit gaan, en thans voor (b) 

                         
90 Zie → BP 1179 p 323r 04 vr 19-01-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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een n-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Slechts op te geven met 10 Brabantse dobbel eens. 

 

Yda filia quondam Johannis dicti Carper cum tutore (dg: dictus duas 

pecias terre sitas) #peciam terre sitam# in parochia de Dijnter (dg: 

quarum una) inter hereditatem Aleijdis dicte Wouters dochter ex uno et 

inter communem aquam dictam (dg: die) die #Ghemeijn# Beke ex alio (dg: et 

altera inter) item peciam terre in loco dicto in Roelkens Loect inter 

hereditatem liberorum Yde et Aleijdis filiarum quondam Theoderici 

Velkenneer ex uno et inter hereditatem Henrici Hagen ex alio atque 

terciam partem ad se spectantem in medietate prati dicti (dg: dicti) die 

Crumhorst siti in dicta parochia inter hereditatem Huberti van der 

Haselberch ex uno et inter aquam dictam die Ghemeijn Beke ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Henrico Hagen pro oneribus 

exinde prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XX 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco [tradenda ex premissis] promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum (dg: X V) X Brabant dobbel semel dandis. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf1 F 09 f. 36v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 23-04-1388. 

 

BP 1178 f 036v 01 do 23-04-1388. 

Sijmon Dornics?. 

 

BP 1178 f 036v 02 do 23-04-1388. 

Ghisbertus van den Braken verkocht aan Johannes van Amerscoijen een 

n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen beemd gnd die Dorniks 

Beemd, in Berge Eike, aan de plaats gnd dat Loe, tussen Ghiselbertus gnd 

Ghisel Tijen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Ghisbertus van den Braken hereditarie vendidit Johanni de Amerscoijen 

hereditarium censum trium gulden monete Hollandie seu valorem solvendum 

hereditarie (dg: p) Martini ex (dg: quodam prato dicto die Dornics Beemt 

s) et ex domo et orto et prato dicto die Dornics Beemt sibi adiacente 

sitis in parochia de Berghe Eijcke (dg: inter hereditatem) ad locum 

dictum dat Loe inter hereditatem Ghiselberti dicti (dg: S) Ghisel (dg: Z) 

Tijen ex uno et inter (dg: here) communem aqueductum ex alio ut dicebat 

promittens super habita [et habenda] warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes 

Sijmon et Lonijs datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 036v 03 do 23-04-1388. 

Henricus Loze droeg over aan Arnoldus van den Waude een stuk land, in 

Schijndel, naast de kerk, tussen Willelmus van Overacker enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van den Waude anderzijds. Niet overhandigen, tenzij hij 

belooft aan de kerk van Schijndel een erfpacht te leveren van 1 zester 

rogge. 

 

Henricus Loze peciam terre sitam in parochia de Scijnle iuxta ecclesiam 

inter hereditatem Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Waude ex alio supportavit dicto Arnoldo (dg: W) van den 

Waude promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

Non traditur sibi nisi promisit ecclesie de Scijnle hereditariam 

paccionem unius sextarii siliginis. 
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BP 1178 f 036v 04 do 23-04-1388. 

Willelmus die Heirde verklaarde ontvangen te hebben van Jordanus Louwe alle 

goederen, die voornoemde Jordanus als huwelijksgeschenk beloofd had aan 

voornoemde Willelmus en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde Jordanus. 

 

Willelmus die Heirde palam recognovit sibi per Jordanum (dg: de) Louwe 

fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Jordanus promiserat dicto 

Willelmo cum Aleijde [eius] uxore filia dicti Jordani nomine dotis in 

subsidium matrimonii a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

clamans inde quitum. Testes Sijmon et Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 05 do 23-04-1388. 

Arnoldus Berwout verhuurde aan Petrus Culen soen van Empel, diens broer 

Gheerlacus en Johannes van Dijest van Empel 4 morgen land, voor de plaats 

gnd Asmit, in een kamp van 5 morgen, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 10 oude schilden en 9 penning, gnd cleijken, of de 

waarde met Kerstmis te betalen. De huurders zullen de weteringen 

onderhouden voor de schouw. 

 

Duplicetur. Solverunt conductores. Debent IIII denarios. 

Arnoldus Berwout quatuor iugera terre #ad se spectantia# sita ante locum 

dictum Assmit in quodam campo quinque iugera terre (dg: terre) continente 

locavit Petro Culen soen de Empel et Gheerlaco eius fratri et Johanni de 

Dijest (dg: f) de Empel ab eisdem ad spacium sex annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro X aude 

scilde et pro IX denariis dictis (dg: ...) cleijken seu valore dandis 

sibi ab aliis (dg: here) anno quolibet dictorum sex annorum (dg: .......) 

nativitatis Domini promittens (dg: ratam servare ..) warandiam et 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia quod 

ipsi aqueductus dictus! weteringe ad [hoc] spectantem (dg: an) in bona 

disposicione ante scouwe observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 06 do 23-04-1388. 

Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec droeg over aan 

Jacobus Scutter korenkoper 56 oude schilden, aan hem beloofd91 door 

Marcelius gnd van den Broec zvw Johannes van den Eijkenenboem van Eersel. 

 

Ghisbertus van den Broec filius quondam Ghisberti van den Broec 

quinquaginta sex aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos 

promissos sibi a Marcelio dicto van den Broec filio quondam Johannis van 

den Eijkenenboem de Eersel prout in litteris supportavit Jacobo Scutter 

emptori bladi cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 07 do 23-04-1388. 

Egidius zvw Egidius die Lange Gielijs en Theodericus zvw Theodericus van 

Megen beloofden aan Matheus van der Eijghelrien 75 nobel, 80 Hollandse 

plakken voor 1 nobel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1388) te betalen. 

 

Egidius filius quondam (dg: .) Egidii (dg: dicti) die Lange Gielijs et 

Theodericus filius quondam Theoderici de Megen promiserunt Matheo van der 

(dg: Eij) Eijghelrien septuaginta quinque nobel scilicet LXXX Hollant 

placken pro quolibet nobel (dg: scili X nobel) #computato# seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 08 do 23-04-1388. 

Arnoldus Jans soen van Zochel, Cristianus bakker, Gerardus Heerken de 

                         
91 Zie ← BP 1177 f 370bisar 04 wo 17-07-1387, belofte op 25-07-1389 56 oude 

schilden te betalen. 
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oudere zvw Godefridus Heerkens en Johannes zvw Deenkinus zv Arnoldus 

Gruijter beloofden aan Willelmus Waerloes en Bouwinus Gruijter 102 oude 

schilden, 3 Hollandse gulden voor 2 oude schilden gerekend of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Remigius (do 01-10-1388) en de andere helft 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388). 

 

Arnoldus Jans soen de Zochel et Cristianus pistor et Gerardus Heerken 

senior filius quondam Godefridi Heerkens et Johannes filius quondam 

Deenkini filii Arnoldi Gruijter promiserunt Willelmo Waerloes et Bouwino 

(dg: Groij) Gruijter centum et II aude scilde scilicet III Hollant gulden 

pro II aude scilde seu valorem (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 09 do 23-04-1388. 

(dg: De gezusters Sophija en Elizabeth, dvw). 

 

(dg: Sophija et Elizabeth sorores filie quo). 

 

BP 1178 f 036v 10 do 23-04-1388. 

Sophija wv Johannes gnd Loden soen, haar kinderen Johannes en Elizabeth, en 

Johannes van Heze zvw Theodericus gnd Claes soen ev Hilla, dv voornoemde 

Sophia en wijlen Johannes Loden soen, verkochten aan de broers Gerardus en 

Johannes, kvw Johannes Gerijt Dijns soen alle erfgoederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes gnd Gherijt Dijns soen 

en zijn vrouw Elizabeth, ouders van voornoemde Sophia, gelegen onder Son. 

De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Sophija (dg: filia quondam) relicta quondam Johannis dicti Loden (dg: 

Lode) soen #Johannes# et Elizabeth eius (dg: filia) #liberi# cum tutore 

et Johannes de Heze filius quondam Theoderici dicti (dg: Clae) Claes soen 

maritus et tutor legitimus Hille eius uxoris filie dictorum Sophie et 

quondam Johannis Loden soen omnes hereditates eis seu eorum alteri de 

morte quondam Johannis dicti Gherijt Dijns soen et Elizabeth eius uxoris 

parentum olim dicte Sophie successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Zonne #sitas# advolutas vendiderunt Gerardo et Johanni 

fratribus liberis dicti quondam Johannis Gerijt Dijns soen promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem exparte eorum deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 036v 11 do 23-04-1388. 

Denkinus van den Loeke zv Henricus van den Loeke verhuurde aan Henricus 

Berniers een beemd, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen 

Lambertus Keelbreker enerzijds en Henricus Berniers soen anderzijds, voor 

een periode van 3 jaar, ingaande heden. 

 

Solvit. 

Denkinus van den Loeke (dg: Henricus) filius Henrici van den Loeke pratum 

(dg: di) situm infra libertatem oppidi (dg: op) ad locum dictum Yvenlaer 

inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex uno et inter hereditatem Henrici 

(dg: B) Berniers soen ex alio locavit (dg: dicto) Henrico Berniers ab 

eodem ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

(dg: anno quolibet) promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 12 do 23-04-1388. 

Henricus Cuijlman verkocht aan Rodolphus Rover zvw Ghibo Rovers soen van 

den Broec een n-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) een akker, in Nuenen, ter plaatse gnd Zoetersbeke, tussen Walterus 

zv Arnoldus Snider enerzijds en Henricus Boertmans soen anderzijds, (2) een 

stuk land, aldaar, tussen Everardus van Boert enerzijds en Willelmus van 

den Rode anderzijds, (3) een groeze, aldaar, tussen Henricus Boertmans soen 
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en zijn broers en zusters enerzijds en voornoemde Henricus Boertmans 

anderzijds, (4) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, die Petrus Andries soen 

moet leveren aan voornoemde Henricus Cuijlman, (5) een b-erfpacht van 7 

lopen gerst, die Walterus zv Arnoldus Sniders moet leveren aan voornoemde 

verkoper, gaande uit een akker aldaar, tussen Willelmus Cuelen enerzijds en 

Walterus zv Arnoldus Sniders anderzijds. Verkoper en zijn zoon Johannes 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de lasten die eruit gaan. 

 

Henricus Cuijlman hereditarie (dg: he) vendidit Rodolpho Rover filio 

quondam Ghibonis Rovers soen van den Broec hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum h[ereditarie] purificationis ex quodam agro 

terre sito in parochia de Nuenen in loco dicto Zoetersbeke inter 

hereditatem Walteri filii Arnoldi Snider ex uno et inter hereditatem 

Henrici Boertmans soen ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem Everardi de Boert ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

den Rode ex alio item ex he[reditate] dicta een groeze sita ibidem inter 

hereditatem Henrici Boertmans soen et suorum fratrum et sororum ex uno et 

inter dicti Henrici Boertmans ex alio atque ex hereditaria paccione octo 

lopinorum siliginis quam paccionem Petrus Andries soen dicto Henrico 

Cuijlman solvere tenetur atque ex hereditaria paccione septem lopinorum 

(dg: ..d) or[dei] quam Walterus filius Arnoldi Sniders dicto venditori 

solvere tenetur ex quodam agro terre sito ibidem (dg: ..) inter 

hereditatem Willelmi Cuelen ex uno et inter hereditatem Walteri fi[lii] 

Arnoldi Sniders ex alio promittens (dg: w) et cum eo Johannes eius filius 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censi) 

oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 036v 13 do 23-04-1388. 

Gerardus zvw Johannes zv Gerardinus droeg over aan zijn broer Johannes alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootvader 

Gerardinus. De brief overhandigen aan hem of aan voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Johannis filii Gerardini omnia (dg: quo) bona 

sibi de morte quondam Gerardini sui avi successione advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebat supportavit Johanni suo fratri promittens ratam 

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

Tradetur littera sibi vel dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 036v 14 do 23-04-1388. 

Johannes zvw Johannes van Boemel verkocht aan Henricus Hadewigen brouwer de 

helft in een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Margareta Prikers enerzijds en erfgoed van wijlen een zekere 

Scarjancs anderzijds, deze helft belast met 57 schelling geld. 

 

Johannes filius quondam Johannis de (dg: Enghelen) #Boemel# medietatem ad 

se spectantem in domo et area sita in Busco #in loco dicto Aude Dijese# 

inter hereditatem Margarete Prikers ex uno et inter hereditatem quondam 

dicti Scarjancs ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Hadewigen 

(dg: soen) braxatori promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis LVII solidis monete ex dicta medietate de jure solvedis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 036v 15 do 23-04-1388. 

(dg: a ab abs ac ad). 

 

BP 1178 f 036v 16 do 23-04-1388. 

Henricus van Colen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus de Colen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 10 f. 37. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 16-05-1388. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 20-05-1388. 

 in die ascensionis: donderdag 07-05-1388. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 21-05-1388. 

 anno octogesimo octavo mensis maij die XXI: 

   donderdag 21-05-1388. 

 

BP 1178 f 037r 01 za 16-05-1388. 

Een vrijwel onleesbaar contract, waarin leesbaar is: schelling oude 

hertogencijns. 

 

{eerste twee regels zijn onleesbaar: grotendeels afgescheurd}  

exce[ptis] ...bus? solidis antiqui census domino duci inde solvendis. 

Testes Aa et Johannes Lonijs datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 037r 02 za 16-05-1388. 

Sijmon van Mijrabellum verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Sij[mon] de Mijrabello prebuit et reportavit. Testes Willelmus et 

Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 037r 03 wo 20-05-1388. 
?Emondus van Zoelen, Emondus van Hellu en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1388; 11+30+31+31+30+1=134 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Em[ondus de Z]oelen Emondus de Hellu Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie ad Remigii proxime [futurum 

per]solvendos sub pena II. (dg: datum ..) Ghisbertus et Sijmon datum 

quarta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 037r 04 wo 20-05-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus ....... ....... indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 05 do 07-05-1388. 

H...... ....... beloofde aan Gerardus Berkelman 19 Hollandse gulden met 

Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1388) te betalen. 

 

H...... ....... promisit Gerardo Berkelman (dg: XIX) XIX gulden Hollandie 

ad omnium sanctorum proxime futurum. Testes Ghisbertus et Willelmus datum 

in die ascensionis ........ 

 

BP 1178 f 037r 06 do 21-05-1388. 

La....... gnd Akerijns soen, Henricus Baten soen en Cristianus zvw Johannes 

gnd Metten soen beloofden aan Gheerlacus zvw Gheerlacus .. ....rode 171 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

La....... dictus Akerijns soen Henricus Baten soen et Cristianus filius 

quondam Johannis dicti Metten soen promiserunt Gheerlaco filio quondam 

Gheerlaci .. ....rode centum et septuaginta (dg: duos) unum licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime [futurum per]solvendos. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum quinta post penthecostes. 
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BP 1178 f 037r 07 do 21-05-1388. 

Andreas Verkenman verkocht aan Johannes van Diest kramer van Zonne een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Son, die Arnoldus Stinen soen van 

Zonne in Son moet leveren aan voornoemde Andreas, gaande uit een stuk land 

in Son, aan de plaats gnd ter Velde, tussen Johannes van Dornic enerzijds 

en ......ia van Acht anderzijds. 

 

[Andreas] Verkenman hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis 

mensure de Zonne quam paccionem Arnoldus Stinen soen de Zonne dicte 

Andree solvere tenetur et in Zonne tradere ex pecia terre sita in 

parochia de Zonne ad locum dictum ter Velde inter hereditatem Johannis de 

Dornic ex uno et inter hereditatem .....ie de Acht ex alio ut dicebat 

vendidit Johanni de Diest (dg: me) institori de Zonne promittens 

warandiam et obligationem in (dg: paccione) exinde deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 037r 08 do 21-05-1388. 

....... van wijlen Arnoldus Palke verkocht aan Arnoldus Heijnxtstem een 

n-erfcijns van ½ oude schild, met ....... te betalen, gaande uit (1) 1 

zesterzaad roggeland, in Uden, ter plaatse gnd in die Bitswijk, tussen 

Katherina van Goiderheijle? en haar kinderen enerzijds en wijlen Lambertus 

gnd Bernts soen anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, in Uden, tussen ....... 

....... Voert enerzijds en Margareta van den Ossche anderzijds, (3) 1 lopen 

roggeland, in Uden, ter plaatse gnd ....... ......., tussen Johannes van 

Helmont enerzijds en erfgoed van de kerk van Uden anderzijds, reeds belast 

met 4 penning grondcijns. 

 

....... [quon]dam Arnoldi Palke hereditarie vendidit Arnoldo Heijnxtstem 

(dg: hereditariam paccionem u) hereditarium censum dimidii scuti antiqui 

seu valorem solvendum ....... .....ini? ex una sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Uden ad locum dictum in die Bitswijc inter 

hereditatem Katherine van (dg: ..) Goider[heijle? et eius li]berorum ex 

uno et inter hereditatem (dg: La) quondam Lamberti dicti Bernts soen ex 

alio item ex una lopinata terre siliginee sita in dicta parochia inter 

hereditatem ....... ....... Voert ex uno et inter hereditatem Margarete 

van den Ossche ex alio item ex una lopionata terre siliginee sita in 

dicta parochia ad locum dictum ....... ....... inter hereditatem Johannis 

de Helmont ex uno et inter hereditatem ecclesie de Uden ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quatuor denariis domino [fundi exinde sol]vendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 09 do 21-05-1388. 

Henricus van Mierd zvw Gerardus van Eersel ev Eefsa dvw Gerardus Eefsen 

soen gaf uit aan Johannes Honijman alle erfgoederen die aan voornoemde 

Eefsa gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder 

Oisterwijk, en in Enschot, welke goederen gedeeld zijn tegen goederen die 

behoren aan voornoemde Johannes Honijman nzvw Johannes gnd Honijman; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Henricus de Mierd filius quondam Gerardi de Eersel maritus et tutor 

legitimus Eefse sue uxoris filie quondam Gerardi Eefsen soen omnes 

hereditates dicte Eefse de morte quondam suorum parentum successione 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Oesterwijc et in parochia 

de (dg: Eijns) Enscit sitas et que hereditates divise sunt contra 

hereditates spectantes ad Johannem Honijman filium naturalem quondam 

Johannis dicti Honijman ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Johanni Honijman ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis 

onraet exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio 
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purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 10 do 21-05-1388. 

(dg: Lamb). 

 

BP 1178 f 037r 11 do 21-05-1388. 
?Yda wv Gerardus van Badaf en haar zoon Lambertus verkochten aan Aleijdis 

dvw Johannes gnd Nennekens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Pinksteren in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in 

goederen gnd te Badaf, in Uden, met toebehoren onder zowel Uden als Veghel, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

[?Y]da relicta quondam Gerardi van Badaf cum tutore et Lambertus eius 

filius hereditarie vendiderunt Aleijdi filie quondam Johannis dicti 

Nennekens soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie penthecostes et in Busco tradendam ex 

medietate ad dictos venditores spectante in bonis dictis te Badaf sitis 

in parochia de Uden atque in attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocuqmue locorum tam infra parochiam de Uden quam infra 

parochiam de (dg: Uden) Vechel sitis promittentes cum tutore (dg: he) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 12 do 21-05-1388. 

En ze kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 28 gulden of de 

waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Arnoldus 

Berwout en Willelmus Aben soen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medios 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XXVIII gulden seu 

valore [et] cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Arnoldo Berwout Willelmo Aben 

soen testibus datum anno (dg: LXXX ...) octogesimo octavo mensis (dg: ju) 

maij die XXI hora (dg: prim) prime. 

 

BP 1178 f 037r 13 do 21-05-1388. 

Johannes zv Johannes gnd Knuijts soen verkocht aan Willelmus zvw Henricus 

gnd Alarts soen de helft in een huis met ondergrond en tuin, in Aarle, 

tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en kvw Henricus van 

Caudenberch anderzijds, met het recht in de gemeint van Aarle en Rixtel dat 

bij voornoemde helft hoort, belast met de onraad van het onderhoud van het 

kerkhof aldaar, en de grondcijns. 

 

Johannes filius (dg: qu) Johannis dicti Knuijts soen medietatem ad se 

spectantem in domo cum suo fundo [et] orto #(dg: cum suis attinentiis 

et)# sitis in parochia de Arle inter hereditatem domini (dg: ..) 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici de Caudenberch ex alio simul cum jure communitatis #(dg: 

ecclesie) de Arle et de Rixtel# ad dictam (?dg: hereditatem) medietatem 

de jure spectante et cum oneribus dictis onraet de conservacione 

cymitherii #ibidem# ad dictam medietatem spectante hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Henrici dicti Alarts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi (dg: d) ex dicta 

medietate solvendo et dictis oneribus cymitherii. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 14 do 21-05-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Hollandse gulden of de 
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waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037r 15 ±do 21-05-1388. 

......s zvw Albertus van Bucstel verkocht aan Johannes zvw Petrus Segher 

een deel, ongeveer 60 roeden groot, van een stuk land gnd die Garshof, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus van den 

Berge enerzijds en voornoemde Johannes zvw Petrus gnd Zegher en Henricus 

Broc anderzijds, welk deel ligt naast voornoemde Johannes zvw Petrus 

Zegher, zoals afgepaald. 

 

......s filius quondam Alberti de Bucstel (dg: peciam p terre et par) 

quandam partem #sexaginta virgatas dictas boenre roden vocatas 

continentem vel circiter# cuiusdam pecie terre dicte die (dg: Gars) 

Garshof s[ite in parochia] sancti Lamberti de Vucht in loco dicto 

Cromvoert inter hereditatem Walteri van den #Berge# ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Lanen soen .) filii quondam [Petri] dicti 

Zegher (dg: ex a) et Henrici Broc ex alio et que pars sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Johannis filii quondam Petri Z[egher prout 

ibidem] sita est et limitata vendidit dicto Johanni filio quondam Petri 

Segher promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et 

Sijmon ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 037r 16 ±do 21-05-1388. 

....... ....... beloofde aan voornoemde verkoper 19 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1388) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388). 

 

....... ....... ....... promisit dicto venditori XIX Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 11 f. 37v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 037v 01 ±do 21-05-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Willelmus van der Aa 70½ mud hop92, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Walterus de Hijntam promisit Willelmo van der Aa septuaginta et dimidium 

modios lu[pule] ....... ....... ....... mensure de Busco ad mo[nitionem 

persolvendos]. 

 

BP 1178 f 037v 02 ±do 21-05-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Lambertus Keelbreker 52 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 

 

Walterus de Hijntam promisit Lamberto Keelbreker (dg: X) LII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 037v 03 ±do 21-05-1388. 

Ghisbertus zvw Elijas gnd Veren Berten soen verkocht aan Johannes Gheroncs 

nzvw Theodericus Speciers een b-erfcijns van 3 pond (dg: geld), die 

Gerardus gnd Ghever kaarsmaker beloofd had aan Henricus Berwout zv Henricus 

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

                         
92 Zie → BP 1178 f 049r 11 vr 31-07-1388, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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gaande uit een erf in Den Bosch, in de .... Kolperstraat, naast huis en erf 

waarin Sijgerus zvw een zekere Lexus verblijft, welke cijns nu aan verkoper 

behoort, uit welke cijns betaald moet worden de hertogencijns die uit 

voornoemd erf gaat. 

 

Ghisbertus filius quondam Elije dicti Veren Berten soen hereditarium 

censum trium librarum (dg: monete quem Burg quem solvendum) quem Gerardus 

dictus Ghever cand[ela]to[r] promisit dare et solvere Henrico Berwout 

filio Henrici Berwout (dg: .......) hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini (dg: ex) de area sita in Buscoducis in vico dicto .... 

[?Kol]pers[t]rate contigue iuxta (dg: here) domum et aream in qua (dg: S) 

Sijgerus filius quondam dicti Lexus manet prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebat et de [quo] censu census domini ducis 

ex dicta area solvendus (dg: s) de jure est solvendus ut dicebat vendidit 

Johanni #Gher[on]cs# filio naturali quondam Theoderici Speciers 

supportavit cum litteris et [jure promittens ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 04 ±do 21-05-1388. 

Johannes die Meester zvw Henricus Meester beloofde aan Ghevardus Stummeken, 

tbv hem, Johannes Coninc en Margareta van Riel, een n-erfcijns van 30 oude 

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

Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes die Meester filius quondam (dg: Joh) #Henrici# Meester promisit 

super omnia Ghevardo Stummeken ad opus sui et ad opus Johannis Coninc et 

Mar[garete de] Riel hereditarium censum XXX aude scilde hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus suis bonis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 037v 05 ±do 21-05-1388. 

Lambertus zvw Arnoldus zv Reijnerus van Vucht verkocht aan Henricus gnd 

Vinckelman een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes Grieten 

soen enerzijds en Clemencia van Bladel anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi filii Reijneri de Vucht hereditarie 

vendidit Henrico dicto Vinckelman hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie penthecostes [e]x domo et orto sitis in parochia 

sancti Petri de Vucht inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et 

inter hereditatem Clemencie de Bladel [ex] alio promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 06 ±do 21-05-1388. 

(dg: Nijcholaus zvw Joh). 

 

(dg: Nijcholaus filius qu Joh). 

 

BP 1178 f 037v 07 ±do 21-05-1388. 

Nijcholaus van Brabant beloofde aan Nijcholaus zv Johannes gnd Boudens soen 

9 Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de 

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

 

Nijcholaus de Brabant (dg: hereditarie vendidit Nijcholao filio) promisit 

Nijcholao filio Johannis dicti Boudens soen novem Hollant gulden scilicet 

XXX Hollant placken pro quolibet gulden seu valorem (dg: ad) a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Willelmus et Sijmon datum supra. 
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BP 1178 f 037v 08 ±do 21-05-1388. 

Arnoldus Ruver van Empel en Hermannus Scut van der Assmit beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 96 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1388; 10+30+31+31+30+1=133 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus Ruver de Empel et Hermannus Scut van der Assmit promiserunt 

Philippo Jozollo etc nonaginta sex aude scilde Francie [ad] Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 09 ±do 21-05-1388. 

Henricus gnd Meijnnen soen ev Elizabeth dvw Johannes Stappart verkocht aan 

Willelmus Vos zv Henricus van der Donc alle goederen, die aan voornoemde 

Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Johannes, 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar moeder Jutta, 

gelegen onder Moergestel. 

 

Solvit totum. 

Henricus dictus Meijnnen soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Stappart omnia bona #hereditaria# dicte 

Elizabeth [de] morte dicti quondam Johannis sui patris successione 

advoluta et post mortem Jutte matris dicte Elizabeth successione 

advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Gheste[l] prope 

Oesterwijc sita ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Vos filio 

Henrici van der Donc promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ghisbertus et [Ber]wout datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 10 ±do 21-05-1388. 

Johannes gnd Goessen soen vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes dictus Goessen soen prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 11 ±do 21-05-1388. 

Jordanus zv Jordanus gnd Eeben soen van Oerscot verkocht aan Johannes 

Nellen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 2 bunder beemd in de beemden gnd dat 

Hegebroek, in Oirschot, in de herdgang van Notelen, tussen Henricus 

Bollarts enerzijds en Johannes Zueteric anderzijds, reeds belast met 2 oude 

groot. 

 

Jordanus filius Jordani dicti (dg: E Oe Eeben) Eeben soen de Oerscot 

hereditarie vendidit Johanni Nellen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex duobus bonariis prati ad se spectantibus in pratis 

dictis dat Hegebroec sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Notelen 

inter hereditatem Henrici Bollarts ex uno et inter hereditatem Johannis 

Zueteric ex alio promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis exinde prius 

solvendis (dg: s) et sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 12 ±do 21-05-1388. 

Jordanus van der Braken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus van der Braken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 13 ±do 21-05-1388. 

Jacobus Loze gaf uit aan Lambertus zvw Theodericus gnd Claes van Heze een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Godefridus Sceijvel en 

zijn mede-erfgenamen enerzijds en Johannes Robben soen anderzijds, 39½ 

roeden lang te meten vanaf de plaats gnd Vliedert richting een ander 
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erfgoed van voornoemde Jacobus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

reeds belast met de schouw van afscheidingen. Slechts op te geven met 1 mud 

rogge eens. Voornoemde Jacobus heeft recht van weg over dit stuk land tot 

aan zijn andere erfgoederen. 

 

Jacobus (dg: Loze) Loze peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Heze inter hereditatem Godefridi Sceijvel et suorum coheredum 

ex uno et inter hereditatem Johannis Robben soen ex alio ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditariam paccionem Lamberto filio quondam Theoderici dicti 

Claes de Heze ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

duo) et que pecia terre continet XXXIX et dimidiam virgatas in 

longitudine mensurando a loco dicto (dg: Vlieg) Vliedert versus reliquam 

hereditatem dicti Jacobi ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Lamberto filio quondam Theoderici dicti Claes de Heze ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: p 

nativitatis Domini) #purificationis# et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

#exceptis circonspicione sepium ad hoc spectante# et alter repromisit 

tali condicione quod dictus Lambertus dictam peciam non deteriorabit hoc 

eciam addito quod non resignabit nisi uno modio siliginis dicto Jacobo 

semel dando salvo tamen dicto Jacobo (dg: via) jure eundi et redeundi et 

pergendi [per] dictam peciam terre usque ad alias suas hereditates ibidem 

sitas quotiens indigebit. Testes Ghisbertus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 14 ±do 21-05-1388. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Gerardus gnd die 

Custer een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Moergestel, die voornoemde 

Gerardus die Custer beloofd had aan voornoemde Willelmus Vos, met Lichtmis 

in Moergestel te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Moergestel, 

tussen kvw Walterus van der Haghehorst enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een akker en aangelegen beemd, in Hilvarenbeek, (3) een 

stuk beemd, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Haaghorst, (4) een stuk 

beemd, in Hilvarenbeek, op de plaats gnd Rauwels Grave. 

 

Solvit. 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Ghestel prope Oesterwijc quam 

Gerardus dictus die Custer promisit se daturum et soluturum dicto 

Willelmo Vos hereditarie purificationis et in Ghestel predicta tradere ex 

domo et orto sitis in parochia de Ghestel predicta inter hereditatem 

liberorum quondam Walteri van der Haghehorst ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque ex quodam agro (dg: et pra) quodam prati! ei 

adiacente sitis in parochia de Hildwarenbeke atque ex (dg: p) pecia prati 

sita !dicta parochia de Hildwarenbeke in loco dicto die Haghehorst atque 

ex pecia prati sita in dicta parochia de Hildwarenbeke supra locum dictum 

Rauwels Grave prout in litteris vendidit dicto Gerardo die Custer 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 037v 15 ±do 21-05-1388. 

Gerardus van Berkel verklaarde ontvangen te hebben van Gerardus van Bucstel 

zvw hr Gerardus 916 Hollandse gulden in afkorting van 965 gulden pieter, 

aan voornoemde Gerardus van Berkel beloofd door hr Willelmus heer van 

Boxtel, hr Willelmus van Bucstel, hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van 

Aa ridders. 

 

Gerardus de Berkel palam recognovit #se recepisse# a Gerardo de Bucstel 

filio quondam domini Gerardi nongentos florenos et sedecim florenos 

monete Hollandie in abbreviationem nongentorum et sexaginta quinque 
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gulden peter promissorum dicto Gerardo de Berkel a domino Willelmo domino 

[de] Bucstel domino Willelmo de Bucstel domino Willelmo de Aa et domino 

Goeswino de Aa militibus in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. 

Testes [datum] supra. 

 

BP 1178 f 037v 16 ±do 21-05-1388. 

Johannes van Os gewantsnijder en zijn kinderen Matheus Gegel en Johannes 

verkochten aan Petrus van Drueten verwer een b-erfcijns van 4 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land, in Empel, ter 

plaatse gnd Hornok, tussen Thomas gnd Halbaecs enerzijds en kvw Willelmus 

Luwe anderzijds, (2) 2 hont land, in Empel, tussen Petrus des Langen soen 

enerzijds en Mathias zvw Willelmus gnd Halbake en zijn broer Thomas 

anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Johannes van Os verworven had van 

voornoemde Mathias zvw Willelmus Halbake. 

 

Johannes de Os pannicida Matheus (dg: Posteel) #Gegel# et Johannes eius 

liberi hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam [pecia terr]e sita in parochia de Empel ad 

locum dictum Hornoc inter hereditatem Thome dicti Halbaecs ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Lu[we e]x a[lio] atque ex 

duobus hont terre sitis in parochia de Empel inter hereditatem Petri (dg: 

Vos) des Langen soen ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Mathie 

[filii quondam] Willelmi dicti Halbake et Thome sui fratris ex alio quem 

censum primodictus Johannes de Os erga dictum Mathiam filium quondam 

Willelmi Hal[bake] ....... acquisiverat prout in litteris vendiderunt 

Petro de Drueten tinctori supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

1178 mf1 F 12 f. 38. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 21-05-1388. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 22-05-1388. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 23-05-1388. 

 

BP 1178 f 038r 01 do 21-05-1388. 

Johannes van der Vriesdonc beloofde aan Theodericus Floren soen zv 

Engbertus zvw Willelmus Coman 50 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes van der (dg: d) Vriesdonc promisit Theoderico Floren soen filio 

Engberti filii quondam Willelmi Coman L Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 038r 02 do 21-05-1388. 

Petrus zv Henricus gnd Everaets soen gaf uit aan Henricus gnd Gobbekens 

soen van Wedart (1) een stuk beemd, in Wedart, tussen Willelmus die 

Hoppenbrouwer enerzijds en Ghibo gnd Gobbekens soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Wedart, met 

Lichtmis op voornoemde beemd te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus Gobbekens soen tot onderpand (2) een vracht hooiland, 

aldaar, aan het eind van voornoemde beemd, (3) 1 lopen roggeland, aan het 

eind van voornoemde vracht hooiland. 

 

(dg: scribatur). 

Petrus filius (dg: qu) Henrici dicti Everaets soen peciam prati sitam in 

parochia de Wedart inter hereditatem Willelmi die Hoppenbrouwer ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis dicti Gobbekens soen ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico dicto Gobbekens soen de Wedart ab eodem 

hereditarie possidendam (dg: he) pro hereditaria paccione decem lopinorum 

siliginis mensure de Wedart danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et supra dictum pratum tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 
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dictus Henricus Gobbekens soen unam plaustratam feni #ad se spectantem# 

sitam ibidem ad finem dicti prati atque unam lopinatam terre siliginee 

(dg: sita) ad se spectantem sitam ibidem ad finem dicte plaustrate feni 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 03 do 21-05-1388. 

Petrus zv Henricus Everaets soen verkocht aan Henricus Gobbekens soen 2 

stukken land, in Wedart, (1) de Grote Akker, tussen Willelmus den 

Hoppenbrouwer enerzijds en Willelmus van Laervenne anderzijds, (2) die 

Kemphof, tussen Laurencius Heijnen soen enerzijds en voornoemde Willelmus 

Hoppenbrouwer anderzijds. 

 

(dg: scribatur). 

Petrus filius (dg: quondam) Henrici Everaets soen (dg: peciam dor) duas 

pecias terre sitas in parochia de Wedart quarum una dicta den Groten 

Acker inter hereditatem Willelmi den Hoppenbrouwer ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Laervenne ex alio et altera dicta die Kemphof 

inter hereditatem Laurencii Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi Hoppenbrouwer ex alio sunt site hereditarie vendidit 

Henrico Gobbekens soen promittens warandiam et obligationem (dg: 

deponere) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 04 do 21-05-1388. 

(dg: Enghelbertus gnd Ebbe zvw Engbertus gnd Ebbe Everaets wilde 

waarschijnlijk afstand doen). 

 

(dg: Enghelbertus dictus Ebbe filius quondam Engberti dicti Ebbe Everaets 

super). 

 

BP 1178 f 038r 05 do 21-05-1388. 

Petrus van Maren zvw Johannes van Maren verkocht aan Godefridus van 

Stakenborch 1½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd in Matheus Hoeve, 

waarvan 3½ hont tussen wijlen Amelius Meijssen soen enerzijds en Jacobus 

Ghiben soen anderzijds, en 5½ hont tussen Willelmus van Hees enerzijds en 

Martinus Aleijten soen anderzijds, vrij van dijken en cijnzen. De brief 

overhandigen aan Gerardus Balijart. 

 

Petrus de Maren filius quondam Johannis de Maren unum et dimidium iugera 

terre sita in parochia de Lijt (dg: inter hereditatem) in loco dicto in 

Matheus Hoeve (dg: inter hereditatem) de quibus (dg: u) tria et dimidium 

hont terre inter hereditatem quondam Amelii Meijssen soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Ghiben soen ex alio et quinque et dimidium hont terre 

inter hereditatem Willelmi de Hees ex uno et inter hereditatem Martini 

Aleijten soen ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

de Stakenborch promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omnibus aggere et censu libera. Testes datum supra. 

Traditur Gerardo Balijart. 

 

BP 1178 f 038r 06 do 21-05-1388. 

Voornoemde Godefridus verhuurde aan Arnoldus gnd Pouwels voornoemde 1½ 

morgen, vanaf nu tot aan Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388). 

 

Solvit 2 grossos. 

Dictus Godefridus dicta unum et dimidium iugera terre locavit (dg: Pi) 

Arnoldo dicto Pouwels ab eodem infra hinc et festum Martini proxime 

futurum possidenda promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 07 do 21-05-1388. 

Voornoemde Arnoldus Pouwels beloofde aan voornoemde Godefridus 7½ Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389) te betalen. 
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De brief overhandigen aan Gerardus Balijart. 

 

Dictus Arnoldus Pouwels promisit dicto Godefrido septem et dimidium (dg: 

guld) Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Gerardo 

Balijart. 

 

BP 1178 f 038r 08 do 21-05-1388. 

Johannes Rover van Vladeracken gaf uit aan Batha dvw Baudericus gnd Baten 

soen een stuk land, in Geffen, tussen Heijlwigis Roelofs enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 

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

 

Solvit Batha. 

Johannes Rover de Vladeracken peciam terre sitam in parochia de Gheffen 

inter hereditatem Heijlwigis Roelofs ex uno et inter communem plateam ex 

alio dedit ad hereditariam paccionem Bathe filie quondam (dg: Bar) 

Bauderici dicti Baten soen ab eadem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione quinquie lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alia hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

altera cum tutore repromisit. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 09 vr 22-05-1388. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Godefridus van den Scoer 

zv Hubertus Mersman (1) 4 stukken land, in Aarle, ter plaatse gnd 

Valkendijk, (1a) tussen Johannes van Bruheze enerzijds en Johannes gnd 

Moelners anderzijds, (1b) tussen Johannes van der Voert enerzijds en kv hr 

Henricus priester anderzijds, (1c) dat Nieuweland, tussen voornoemde kv hr 

Henricus enerzijds en een weg, gnd de Groene Weg, anderzijds, (1d) naast 

kvw Henricus gnd dat Kijnt, (2) een weide, gnd dat Geinsorken, in Aarle, 

voor de deur gnd Blocs Doer, tussen Johannes van der Voert enerzijds en 

erfgoed van het altaar van Sint-Jan in de kerk van Aarle anderzijds, (3) 

een stuk weide, in Aarle, ter plaatse gnd op Geen Donk, tussen Johannes van 

den Scoer enerzijds en Rodolphus gnd Roef van Stripe anderzijds, belast met 

1/8 deel van 1 pond was aan de kerk van Aarle. De brief overhandigen aan 

Hubertus zv Hubertus van Lijeshout of aan hem. 

 

Solvit totum. 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen quatuor pecias terre 

infrascriptas ad se spectantes sitas in parochia de Aerle ad locum dictum 

(dg: W) Valkendike quarum una inter hereditatem Johannis de Bruheze ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Moelners ex alio altera inter 

hereditatem Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem puerorum 

domini Henrici presbitri ex alio tercia dicta dat Nuwelant inter 

hereditatem dictorum puerorum domini Henrici predicti ex uno et inter 

viam quandam dictam den Gruenen Wech ex alio et quarta (dg: continet) 

contigue iuxta hereditatem liberorum quondam Henrici dicti dat Kijnt sunt 

site necnon quandam peciam pascue dictam (dg: da) dat Gheijnsorken sitam 

in dicta parochia ante januam dictam communiter Blocs Doer inter 

hereditatem Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad altare sancti Johannis situm in ecclesia de (dg: Arle) Aerle ex alio 

item quandam peciam pascue sitam in dicta parochia in loco dicto op Gheen 

Donc inter hereditatem Johannis van den Scoer ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi dicti Roef de Stripe ex alio ut dicebat vendidit Godefrido van 

den Scoer #filio Huberti Mersman# promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta octava parte unius libre cere ecclesie de Arle exinde 

solvenda. Testes Ghisbertus et Sijmon datum sexta post penthecostes. 

Traditur Huberto filio Huberti de Lijeshout vel sibi. 
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BP 1178 f 038r 10 vr 22-05-1388. 

Mijchael van der Espdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael van der Espdonc prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 038r 11 do 21-05-1388. 

Voornoemde Godefridus van der Scoer zv Hubertus Mersman beloofde aan zijn 

voornoemde vader Hubertus een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit voornoemde 4 stukken 

land en de andere voornoemde erfgoederen. De brief overhandigen aan zijn 

zoon Hubertus of aan hem. 

 

Dictus Godefridus van der Scoer filius Huberti Mersman promisit se 

daturum et soluturum dicto Huberto suo patri hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Helmont hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex dictis quatuor (dg: here) peciis 

terre et aliis hereditatibus predictis. Testes datum supra. Traditur 

Huberto eius filio vel sibi. 

 

BP 1178 f 038r 12 za 23-05-1388. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan Hermannus Oeden soen van 

Dijessen een n-erfcijns van 30 schelling geld, uit een b-erfcijns van 4 

pond geld, welke cijns van 4 pond Henricus gnd van Scije? beloofd had aan 

voornoemde Johannes van Haenwijc, met Pasen te betalen, gaande uit een huis 

en tuin in Vught Sint-Lambertus, aan de straat gnd die Katerstraat, tussen 

Mijchael ketelaar enerzijds en Johannes gnd Coman anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc hereditarium censum XXX 

solidorum monete (dg: .) de hereditario censu quatuor librarum monete 

quem censum quatuor librarum monete predicte Henricus dictus de Scije? 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Haenwijc hereditarie in 

festo (dg: pas) pasche ex domo et orto sitis (dg: V) in Vucht in parochia 

sancti Lamberti ad plateam dictam communiter die Caterstraet inter 

hereditatem Mijchaelis cacabarii ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Coman ex alio atque ex attinentiis domus et orti predictorum 

singulis et universis prout in litteris quas vidimus vendidit Hermanno 

Oeden soen de Dijessen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Willelmus et Sijmon datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1178 f 038r 13 vr 22-05-1388. 

Arnoldus zvw Theodericus Priem verkocht aan Theodericus zvw Ghibo van den 

Rennendonc een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een stuk land dat was van wijlen Arnoldus van Waderle, 

gnd die Hooidonk, ter plaatse gnd Dungen, onder de vrijdom van Den Bosch, 

tussen een gemene steeg enerzijds en Batha van den Rennendonc anderzijds, 

welk stuk land Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus van Waderle in cijns 

uitgegeven had aan de broers Johannes en Rutgherus, kv voornoemde Bata, te 

weten voor voornoemde cijns van 40 schelling, te betalen aan voornoemde 

Elizabeth en, na haar overlijden, aan haar erfgenamen. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici Priem hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Martini ex (dg: ex) quadam pecia terre que 

fuerat quondam Arnoldi (dg: f) de Waderle dicta communiter (dg: H) die 

Hoedonc sita (dg: in) ad locum dictum Dunghen infra libertatem opidi de 

Busco inter communem stegam ibidem tendentem ex uno et inter hereditatem 

Bathe van den Rennendonc ex alio quam peciam (dg: pec) terre Elizabeth 

filia dicti quondam Arnoldi de Waderle dederat ad censum Johanni et 

Rutghero fratribus liberis Bate predicte scilicet pro predicto censu XL 

solidorum eidem Elizabeth ad eius vitam et post eam eius veris heredibus 

et successoribus exsolvendo prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Theoderico filio Ghibonis quondam van den 
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Rennendonc supportavit cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

servare) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum et successorum dicte 

Elizabeth deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum sexta post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 038r 14 vr 22-05-1388. 

Elizabeth wv Johannes van Amstel zvw voornoemde Theodericus Priems deed 

afstand van het vruchtgebruik in deze cijns. 

 

Quo facto Elizabeth relicta quondam Johannis de Amstel filii dicti 

quondam Theoderici Priems cum tutore super suo usufructu et super jure 

sibi in dicto censu competente ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 15 vr 22-05-1388. 

Johannes Leonii van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 72 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1388; 9+30+25=64 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Leonii de Erpe et Henricus de Erpe eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc LXXII aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum 

sub pena II. Testes sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 038r 16 vr 22-05-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 F 13 f. 38v. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 23-05-1388. 

 anno LXXX octavo mensis maij die XXIII: zaterdag 23-05-1388. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 25-05-1388. 

 

BP 1178 f 038v 01 za 23-05-1388. 

Lambertus Leijdecker verkocht aan Gerardus zvw Johannes gnd Govardinen soen 

een huis en erf van wijlen Johannes gnd Robbeerts, in Den Bosch, over de 

Visbrug, waarin voornoemde wijlen Johannes woonde, aan hem overgedragen 

door Gerardus gnd van Brede. 

 

Lambertus Leijdecker domum et aream quondam Johannis dicti Robbeerts 

sitam in Busco ultra pontem piscium in qua dictus quondam Johannes 

commorari consuevit supportatam sibi a Gerardo dicto de Brede prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis dicti 

Govardinen soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Hubertus datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1178 f 038v 02 za 23-05-1388. 

Voornoemde Lambertus Leijdecker verkocht aan Gerardus zvw Johannes gnd 

Gerardinen soen een stukje erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter 

erfgoed van Lambertus gnd Leijdecker, tussen erfgoed van wijlen Paulus gnd 

Mandemaker enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Mertens anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Lambertus tot aan de stadsmuur, welk 

stukje erfgoed voornoemde Lambertus in cijns verkregen had, voor 1/3 deel 

van Theodericus Buc, 1/3 deel van Godescalcus van Bladel en 1/3 deel van 

vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle, belast met de cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Dictus Lambertus (dg: terciam partem) #quandam# particulam hereditatis 

site in Busco ultra pontem piscium retro hereditatem Lamberti dicti 
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Leijdecker inter hereditatem quondam Pauli dicti Mandemaker ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti Mertens ex alio tendentem ab hereditate 

dicti Lamberti usque ad murum opidi de Busco de qua (dg: -d) particula 

hereditatis dictus Lambertus unam terciam partem erga Theodericum Buc ad 

censum acquisiverat et unam terciam partem erga Godescalcum de Bladel ad 

censum acquisiverat et unam terciam partem erga dominam Ermgardem filiam 

quondam Arnoldi de Waderle ad censum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis dicti Gerardinen soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 03 za 23-05-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 15 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 24-06-

1389), gaande uit het huis, erf en stukje erfgoed. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori se daturum et soluturum dicto 

venditori hereditarium censum XV librarum monete hereditarie (dg: 

mediatim) nativitatis Johannis et primo termino (dg: pr) a festo 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex domo et area et 

particula hereditatis persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 04 za 23-05-1388. 

Henricus zv Paulus gnd Rover van Vladeracken beloofde aan Andreas zvw 

Arnoldus zv Lambertus bakker 35½ Hollandse gulden en 6 Hollandse plakken of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) te betalen. 

 

Henricus (dg: Ermers) filius Pauli dicti Rover de Vladeracken promisit 

Andree filio quondam (dg: Lamberti) Arnoldi filii Lamberti pistoris XXXV 

et dimidium Hollant gulden et sex Hollant placken (dg: ad) seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 05 za 23-05-1388. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1389) 

met 150 Hollandse gulden of de waarde en 15 pond geld voor de cijns van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Gerardus van Berkel, Johannes van Bladel en Henricus Loenman. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 038v 03}. 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et nativitatis Johannis proxime futurum et 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum cum CL Hollant 

gulden seu valore et cum XV libris monete pro censu anni redempcionis ut 

in forma. Actum in camera presentibus scabinis Gerardo de Berkel Johanne 

de Bladel Henrico Loenman (dg: acta in cam) anno LXXX octavo mensis maij 

die XXIII hora none. 

 

BP 1178 f 038v 06 za 23-05-1388. 

Willelmus gnd van Langhelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover ridder 

verkocht aan Johannes Vinninc goudsmid een b-erfcijns van 4 oude schilden 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen aan 

voornoemde Willelmus, zijn vrouw Aleijdis en hun beider kinderen, gaande 

uit (1) een stuk land gnd die Klein Verelt, 6 lopen rogge groot, in Sint-

Oedenrode, in de goederen gnd te Pardelaar, tussen Mijchael van Tardwijc 

enerzijds en Nijcholaus van den Broec anderzijds, strekkend met een eind 

aan erfgoed van de kerk van Eerschot en met het andere eind aan erfgoed 

behorend aan het altaar van de H.Katherina in de kerk van Sint-Oedenrode, 

(2) een stuk land gnd die Meerakker, 8 lopen rogge groot, en een aangelegen 

stukje groese, in Sint-Oedenrode, tussen erfgoed behorend aan genoemd 

altaar van de H.Katherina enerzijds en Philippus gnd van Eerscot en het 
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water gnd die Dommel anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed gnd die 

Koppel van Pardelaar en voornoemde Nijcholaus van den Broec, en met het 

andere einde aan voornoemde Nijcholaus, welke twee stukken land en stukje 

groese voornoemde Willelmus van Langhelaer in cijns uitgegeven had aan 

Lambertus zvw Engbertus snijder, Henricus nzvw hr Willelmus van Eijcke 

priester en Ghibo zv Johannes gnd Wouter Scoefs soen, te weten voor 

voornoemde cijns. 

 

Willelmus dictus de Langhelaer maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris filie quondam domini Arnoldi Rover militis 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie dictis Willelmo et Aleijdi eius 

uxori et liberis a dictis Willelmo et Aleijde pariter genitis et 

generandis purificationis ex pecia terre dicta communiter die Cleijn (dg: 

Vere) Verelt sex lopina siliginis annuatim in semine capiente sita in 

parochia de Rode sancte Ode in bonis dictis te Pardelaer inter 

hereditatem Mijchaelis de Tardwijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

van den Broec ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem ecclesie de 

Eerscot et cum reliquo fine ad hereditatem spectantem ad altare beate 

Katherine situm in ecclesia de Rode predicta atque ex pecia terre dicta 

communiter die Meeracker octo lopinos siliginis annuatim in semine 

capiente et !in particula hereditatis dicte groese sibi adiacente sitis 

in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad dictum altare beate 

Katherine ex uno latere et inter hereditatem Philippi dicti de Eerscot et 

(dg: ad) aquam dictam die Dommel ex (dg: uno et inter) alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem dictam die Coppel de Pardelaer et hereditatem 

dicti Nijcholai van den Broec et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Nijcholai quas duas pecias terre et particulam hereditatis dicte groese 

dictus Willelmus de Langhelaer dederat ad censum Lamberto filio quondam 

Engberti sartoris Henrico filio naturali domini quondam Willelmi de 

Eijcke presbitri et Ghiboni filio Johannis dicti Wouter Scoefs soen (dg: 

de) scilicet pro dicto censu prout huiusmodi et alia in litteris 

continentur hereditarie vendidit Johanni Vinninc (dg: auri) aurifabro 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et #dicte# Aleijdis 

sue uxoris et liberorum ab eis pariter genitorum et generandorum deponere 

et quod ipse dictos liberos ab ipsis Willelmo et Aleijde eius uxore 

pariter genitos et generandos super dicto censu ad opus dicti emptoris 

faciet renunciare promisit insuper super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Hubertus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 07 za 23-05-1388. 

Johannes Gruijter zv Henricus Visscher van Os beloofde aan Walterus Delijen 

soen 11 Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend of de 

waarde, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes Gruijter filius Henrici Visscher de Os promisit Waltero Delijen 

soen (dg: X) XI Hollant gulden #scilicet XXX Hollant placken pro quolibet 

gulden# seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 038v 08 za 23-05-1388. 

(dg: Everardus gnd Ebbe). 

 

(dg: Everardus dictus Ebbe). 

 

BP 1178 f 038v 09 ma 25-05-1388. 

Engbertus gnd Ebbe zvw Ebbo gnd Ebbe zvw Everardus gnd Ebbekens droeg over 

aan Johannes Craen nzvw Henricus molenaar van Herlaer 1/3 deel in een huis 

en erf van wijlen Henricus van Tricht, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, 



Bosch’ Protocol jaar 1388 02. 

 

223 

welk huis en erf voornoemde wijlen Everardus Ebbekens gekocht had van 

Johannes gnd Lewe, voor verkoper gereserveerd een n-erfcijns van 20 

schelling geld, aan hem beloofd door voornoemde Johannes Craen. 

 

Engbertus dictus Ebbe filius quondam Ebbonis dicti Ebbe filii quondam 

Everardi dicti Ebbekens (dg: soen) terciam partem (dg: sibi de m) sibi 

competentem in domo et area quondam Henrici de (dg: Tri) Tricht sita in 

Busco ultra pontem dictum die Boertsche Brugge quam domum et aream 

predictam dictus quondam Everardus Ebbekens erga Johannem dictum Lewe 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Craen filio naturali quondam Henrici (dg: de Herkt) multoris de 

Her[93laer] cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte et suorum coheredum deponere deponere salvo sibi in dicta domo 

et area hereditario censu XX solidorum monete promisso sibi [a] dicto 

Johanne Craen prout in litteris. Testes Ghisbertus et Willelmus datum 

secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 038v 10 ma 25-05-1388. 

Voornoemde Johannes Craen beloofde aan voornoemde Engbertus Ebbe een 

n-erfcijns94 van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf. De brief overhandigen aan Ghibo Keijot of aan hem. 

 

Dictus Johannes Craen promisit se daturum et soluturum dicto Engberto 

Ebbe hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie (dg: mediatim 

Johannis et mediatim) Domini ex predicta domo et area. Testes datum 

supra. Tradetur littera Ghiboni Keijot vel sibi. 

 

BP 1178 f 038v 11 ma 25-05-1388. 

Godefridus van Leijmde en Johannes die Hollander verklaarden dat Arnoldus 

en Johannes, zv Johannes van Zidewijnden, buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten van voornoemde Johannes van Zidewijnden waren, 

gedurende 6 weken 3 dagen, en langer. 

 

Nos Ghisbertus et Willelmus scabini notum facimus quod constituti coram 

nobis Godefridus de Leijmde et Johannes die Hollander deposuerunt quod 

Arnoldus et Johannes filii Johannis de Zidewijnden fuerant extra domum 

convictum et expensas dicti Johannis de Zidewijnden per spacium sex 

septimanarum et trium dierum proxime preteritorum et amplius. Datum 

secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 038v 12 ma 25-05-1388. 

Voornoemde Johannes van Zidewijnden droeg aan zijn voornoemde kinderen 

Arnoldus en Johannes alle goederen over die zij in de kost van hun vader 

hadden verworven. 

 

Dictus Johannes de Zidewijnden omnia bona que dicti (dg: Hen) Arnoldus et 

Johannes eius liberi seu eorum alter in expensis primodicti Johannis 

acquisiverant supportavit dictis Arnoldo et Johanni suis liberis 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 13 ma 25-05-1388. 

Voornoemde Arnoldus en Johannes plaatsten zich met hun voornoemde vader 

Johannes, gedurende 3 jaar, per jaar voor 10 pond. Voornoemde Johannes van 

Zidewijnden verklaarde dat het plaatsingsgeld is voldaan. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes locaverunt se (dg: di) cum dicto Johanne eorum 

patre ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet pro X 

libris. Quo facto dictus Johannes de Zidewijnden recognovit sibi de dicta 

                         
93 Aanvulling op basis van BP 1178 f 053r 13. 
94 Zie → BP 1178 f 053r 13 do 15-10-1388, overdracht van deze erfcijns. 
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pecunia locacionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 038v 14 ma 25-05-1388. 

Henricus zvw Johannes van Uden droeg over aan Johannes van Neijnsel (1) een 

b-erfcijns van 3 pond, gaande uit een erfgoed van Hermannus Gleijns, in Den 

Bosch, achter het stenen huis van wijlen Johannes Cupers, (2) een 

b-erfcijns van 37 schelling, gaande uit een erfgoed van Arnoldus Nouden, in 

Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen Gerardus Pasteijbecker enerzijds en 

Arnoldus Pasteijbecker anderzijds, (3) een b-erfcijns van 24 schelling, 

gaande uit een erfgoed van Gerardus Pasteijbecker, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, (4) een b-erfcijns van 40 schelling, gaande uit een erfgoed van 

Johannes Ghier des Pasteijbeckers, in Den Bosch, in de Kerkstraat, naast de 

oude stadsmuur, welke cijns eertijds behoorde aan Johannes Cuper. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden hereditarium censum (dg: X 

librarum octo librarum et XII denariorum) trium librarum solvendum 

hereditarie ex hereditate Hermanni Gleijns sita in Busco retro domum (dg: 

et aream) #lapideam# quondam Johannis Cupers atque hereditarium censum 

triginta septem solidorum solvendum hereditate Arnoldi Nouden sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Gerardi Pasteijbecker ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Pasteijbecker ex alio atque hereditarium censum 

viginti quatuor solidorum solvendum hereditarie ex hereditate Gerardi 

Pasteijbecker sita in dicto vico ecclesie item hereditarium censum XL 

solidorum solvendum hereditarie ex hereditate Johannis Ghier des 

Pasteijbeckers sita in Busco in vico ecclesie iuxta antiquum murum oppidi 

de Busco et qui census ad Johannem Cuper dudum spectare consueverunt et 

quos nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni de Neijnsel 

promittens ratam servare etobligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Hubertus datum supra. 

 


