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1178 mf1 F 14 f. 39. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 26-05-1388. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 27-05-1388. 

 Tercia post Barnabe: dinsdag 16-06-1388. 

 

BP 1178 f 039r 01 di 26-05-1388. 

Johannes gnd Noijden droeg over aan Ygrammus Panghelart smid ev Metta en 

aan Hermannus Rogge ev Agnes, dv voornoemde Johannes Noijden, zijn 

vruchtgebruik1 in (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

naast het woonhuis van ....... orde Sint-Franciscus, met 5 voet van het 

erfgoed van Henricus gnd van Waes, naast voornoemd huis en erf gelegen aan 

de kant richting de Dieze, (2) een b-erfcijns van 40 schelling, een helft 

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

huis en hofstad van wijlen Betta gnd van Berze, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, welk huis, erf en erfcijns voornoemde Johannes Noijden 

gekocht had van Henricus zvw Henricus zv Matheus ev Margareta dvw Adam zvw 

Johannes van Mierde. 

 

Johannes dictus Noijden suum usufructum etc quem et quod habuit in domo 

et area sita in Busco in vico dicto Colperstrate iuxta domum (dg: f) 

habitationis ....... ordinis sancti Francisci cum quinque pedatis terre 

seu hereditatis in hereditate Henrici dicti de Waes sita iuxta domum et 

aream predictam in latere versus Dijesam atque in hereditario censu XL 

solidorum solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et domistadio quondam Bette dicte de Berze sita in vico predicto 

quam domum et aream primodictas et dictum hereditarium censum dictus 

Johannes Noijden erga Henricum filium quondam Henrici filii Mathei 

maritum et tutorem legitimum Margarete sue uxoris filie quondam Ade filii 

quondam Johannis de Mierde emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Ygrammo Panghelart fabro marito (dg: Y) Mette sue uxoris et 

Hermanno (dg: L) Rogge tamquam marito Agnetis sue uxoris filiarum dicti 

Johannis Noijden promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicto usufructu deponere. Testes Ghisbertus et Sijmon datum tercia post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 039r 02 wo 27-05-1388. 

Voornoemde Ygrammus ev Metta, en Hermannus Rogge ev Agnes, dv Johannes 

Noijden, verkochten voornoemd huis en erf met 5 voet erfgoed en voornoemde 

b-erfcijns van 40 schelling aan Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus van 

Boemel, belast met een n-erfcijns van 10 schelling geld, door voornoemde 

Johannes Noijden beloofd aan Henricus zvw Henricus Mathei. 

 

Dicti Ygrammus maritus et tutor legitimus (dg: Ba) Mette sue uxoris et 

Hermannus Rogge maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filiarum 

Johannis Noijden dictam domum et aream cum quinque pedatis terre seu 

hereditatis et dictum censum XL solidorum et quos nunc ad se spectare 

dicebant vendiderunt Rutghero de Boemel filio quondam Rutgheri de Boemel 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes et cum eis 

dictus Johannes Noijden ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere excepto hereditario censu X solidorum monete promisso Henrico 

filio quondam Henrici Mathei a dicto Johanne Noijden ut dicebant ex 

premissis. Testes Aa et Berwout datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 039r 03 wo 27-05-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Noijden een n-erfcijns 

van 10 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit voornoemd huis en 

                         
1 Zie → BP 1178 f 077r 03 vr 11-12-1388, grotendeels identiek contract. 
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erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Noijden 

hereditarium censum X solidorum monete hereditarie (dg: nat) pasce ex 

primodicta domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 04 wo 27-05-1388. 

Voornoemde koper Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus van Boemel beloofde aan 

voornoemde Johannes Noijden 100 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (za 25-07-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Johanni Noijden C Hollant gulden seu valorem 

ad festum Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 05 wo 27-05-1388. 

Voornoemde koper Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus van Boemel beloofde aan 

voornoemde Johannes Noijden 500 Hollandse gulden2 of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit Johanni Noijden Vc Hollant gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 06 wo 27-05-1388. 

(dg: Ro). 

 

BP 1178 f 039r 07 di 26-05-1388. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Heijlwigis Spikers een 

b-erfcijns van 10 pond 5 schelling geld, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 5 morgen land, uit Duizend 

Morgen van de gemeint van Den Bosch, waarvan (1) 4 morgen ter plaatse gnd 

Oeteren, in een kamp aldaar, naast het huis van wijlen Johannes gnd 

Dachverlies, richting Den Bosch, (2) 1 morgen aldaar in een kamp, naast 

voornoemd huis, in de richting van Vlijmen, welke 5 morgen mr Johannes 

Basijn chirurgijn grootvader van voornoemde Rodolphus uitgegeven had aan 

Arnoldus zv Metta van der Haseldonc van Vucht, voor 6 schelling per morgen 

aan de stad Den Bosch, en voor voornoemde cijns van 10 pond 5 schelling, 

welke cijns aan wijlen voornoemde Rodolphus van Duer ev Sophia dvw 

voornoemde mr Johannes Basijn, samen met andere goederen, gekomen was na 

erfdeling, en welke cijns nu aan eerstgenoemde Rodolphus behoort. Johannes 

gnd Basijn zvw voornoemde Rodolphus van Duer deed afstand. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarium censum 

decem (dg: so) librarum et quinque solidorum monete solvendum hereditarie 

#mediatim# purificationis et mediatim Johannis ex quinque iugeribus terre 

de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco quorum quatuor sita 

sunt ad locum dictum Oeteren in quodam campo ibidem sito contigue iuxta 

domum Johannis quondam dicti Dachverlies in latere versus Buscumducis et 

quorum reliquum iuger terre situm est ibidem in quodam campo sito 

contigue iuxta domum predictam in latere versus Vlimen que predicta 

quinque iugera terre magister Johannes Basijn cyrurgicus avus olim 

predicti Rodolphi (dg: erga) dederat ad censum Arnoldo filio (dg: 

quondam) Mette van der Haseldonc de Vucht scilicet pro sex solidis dicto 

oppido de Busco de quolibet iugero terre predicto annuatim de jure 

solvendis atque pro predicto censu X librarum et quinque solidorum prout 

in litteris et qui census X librarum et quinque solidorum dicto quondam 

Rodolpho de Duer tamquam marito et tutori legitimo Sophie sue uxoris 

filie dicti quondam magistri Johannis Basijn mediante hereditaria 

divisione prius habita inter ipsum et suos in (dg: he) hoc coheredes (dg: 

                         
2 Zie → BP 1178 f 040v 10 ma 08-06-1388, verklaring dat 200 Holland gulden 

zijn betaald. 
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.......) simul cum quibusdam aliis bonis (dg: bonis) cesserunt in partem 

prout in litteris quas vidimus et quem censum primodictus Rodolphus nunc 

ad se spectare dicebat vendidit Heijlwigi Spikers supportavit cum 

#predictis# litteris et jure promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte et quorumcumque heredum dicti quondam magistri 

Johannis Basijn deponere. 

Quo facto Johannes dictus Basijn filius dicti quondam Rodolphi de Duer 

super dicto censu et jure ad opus dicte emptricis renunciavit promittens 

ratam servare. Testes Ghisbertus et Sijmon datum tercia post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 039r 08 di 16-06-1388. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout beloofde aan Johannes van Zelant, tbv zijn 

natuurlijke kinderen verwekt bij Elizabeth van Nuenrebeke, een n-erfcijns 

van 10 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een 

hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug naar het 

huis van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van Steensel wapenkoning, tussen 

erfgoed van wijlen hr Gerardus van Aa ridder enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Drusken anderzijds, welke hofstad achterwaarts reikt over een 

lengte van 40 voet, te weten de helft aan de kant van voornoemd erfgoed van 

Johannes Drusken, aan hem verkocht door Johannes van Os zvw Arnoldus 

Koetman. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout #promisit Johanni de 

[Z]elant ad opus puerorum naturalium ab eo et Elizabeth de Nuenrebeke 

pariter genitorum et generandorum se daturum et soluturum dictis pueris 

naturalibus hereditarium censum (dg: sex) X aude scilde hereditarie 

nativitatis Domini ex# medietate (dg: -m) cuiusdam domistadii siti in 

Busco in vico tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus domum quondam 

Johannis dicti Coninc Jan de Steensel regis armorum inter hereditatem 

quondam domini Gerardi de Aa militis ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Drusken ex alio et quod domistadium (dg: conti) tendit retrorsum ad 

longitudinem quadraginta pedatarum scilicet illam medietatem dicti 

domistadii que medietas sita est versus dictam hereditatem dicti Johannis 

Drusken venditam sibi a Johanne de Os filio quondam Arnoldi Koe[t]man 

prout in litteris (dg: here). Testes Ghisbertus et Sijmon datum tercia 

post Barnabe. 

 

BP 1178 f 039r 09 di 26-05-1388. 

Jacobus die Clercke van Puppel maakte bezaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van Vucht handschoenmaker met zijn 

goederen. 

 

Jacobus die (dg: Clie) Clercke van Puppel omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem de Vucht cijrothecarium (dg: 

calumpniavit) cum bonis suis calumpniavit. Testes Sijmon et Hubertus 

datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 039r 10 wo 27-05-1388. 

Petrus van Loen schoenmaker en Godefridus van Ghestel snijder beloofden aan 

Agnes wv Johannes Scilder 85 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1388) te betalen. 

 

Petrus de Loen sutor et Godefridus de Ghestel sartor promiserunt Agneti 

(dg: fi) relicte quondam Johannis Scilder (dg: nona) octaginta quinque 

Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Willelmus et Sijmon datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 039r 11 wo 27-05-1388. 

Theodericus van der Aa beloofde aan Johannes Gherijts soen kousenmaker 22 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388) 
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te betalen. 

 

Theodericus van der Aa promisit Johanni Gherijts #soen# caligatori XXII 

Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 12 wo 27-05-1388. 

De gezusters Agnes, Hadewigis, Katherina en Otta, dvw Henricus van den 

Mortel, Walterus van Griensven en Gerardus Roelen soen beloofden aan 

Elizabeth wv Ghibo Herinc 33½ oude schild of de waarde met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Agnes Hadewigis Katherina #et# Otta sorores filie quondam Henrici van den 

Mortel et Walterus de Griensven et Gerardus Roelen soen promiserunt 

Elizabeth relicte quondam Ghibonis Herinc XXXIII et dimidium aude scilt 

seu valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Aa et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 13 wo 27-05-1388. 

Voornoemde vier zusters beloofden voornoemde Walterus en Gerardus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicte 4or sorores promiserunt dictos Walterum et Gerardum indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039r 14 wo 27-05-1388. 

Elizabeth wv Ghibo gnd Herinc droeg over aan voornoemde Agnes, Hadewigis, 

Katherina en Otta, kvw voornoemde Henricus van den Mortel, tbv hen en 

Ermgardis dvw voornoemde Henricus van den Mortel, een b-erfcijns van 2½ 

oude schild geld van de koning of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit 1/7 deel, dat aan Heijlwigis dvw Henricus van den Mortel gekomen 

was na overlijden van de ouders van voornoemde Heijlwigis, in goederen van 

wijlen voornoemde Henricus, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Griensven, welke cijns wijlen voornoemde Ghibo Herinc gekocht had van 

voornoemde Heijlwigis en haar man Gerardus gnd Truden soen. Zibertus zv 

Zibertus van Hoculem ev Agnes dvw voornoemde Ghibo deed afstand. 

 

Elizabeth relicta quondam Ghibonis dicti Herinc (dg: here) cum tutore 

hereditarium censum duorum et dimidii aude scilde monete regis! seu 

valorem solvendum hereditarie Remigii ex septima parte que Heijlwigi 

filie quondam Henrici van den Mortel de morte quondam parentum eiusdem 

Heijlwigis successione est advoluta [in bonis] dicti quondam Henrici 

sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne et ex 

attinentiis dicte septime partis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quem censum dictus quondam Ghibo Herinc erga 

Gerardum dictum Truden soen maritum legitimum dicte Heijlwigis et dictam 

Heijlwigem filiam dicti quondam Henrici van den Mortel acquisiverat 

emendo prout in litteris supportavit dictis (dg: ....) Agneti Hadewigi 

Katherine (dg: Ottoni et) Otte liberis dicti quondam Henrici van den 

Mortel ad opus earum et ad opus Ermgardis filie dicti quondam Henrici van 

den Mortel #cum litteris et jure# promittens cum tutore super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem [ex parte] dicti 

quondam Ghibonis et quorumcumque heredum dicti quondam Ghibonis deponere. 

Quo facto Zibertus filius Ziberti de Hoculem maritus et tutor Agnetis sue 

uxoris filie quondam Gh[ibonis] predicti super dicto censu et jure ad 

opus dictarum sororum renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf1 G 01 f. 39v. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 27-05-1388. 
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 in festo sacramenti: donderdag 28-05-1388. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 29-05-1388. 

 

BP 1178 f 039v 01 wo 27-05-1388. 

Jacobus zv Johannes Wrede beloofde aan Philippus Jozollo etc 280 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1388; 4+30+25=59 dgn) 

te betalen, op straffe van 4. 

 

Jacobus filius Johannis Wrede promisit Philippo Jozollo etc CC et 

octoginta aude (dg: scilde) scilde Francie ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes Willelmus et Sijmon datum quarta post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 039v 02 wo 27-05-1388. 

Oda wv Paulus gnd Bits, haar kinderen Oda en Johannes, en Henricus zv 

Henricus Thijskens soen ev Elizabeth dvw voornoemde Paulus verkochten aan 

Gerisius van Os een hofstad in Oss, tussen Johannes gnd Zelen soen 

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

straat gnd die Bussestraat en met het andere eind aan de nieuwe sloot of 

landweer aldaar, belast met een b-erfcijns van 20 schelling, aan de H.Geest 

in Oss en een b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis 

in Den Bosch. 

 

Oda relicta quondam Pauli dicti Bits (dg: cum tutore) Oda (dg: et 

Henricus) et Johannes eius liberi cum tutore Henricus filius Henrici 

Thijskens soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Pauli domistadium situm in Os inter hereditatem Johannis 

dicti Zelen soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendens cum uno 

fine (dg: ..) ad plateam dictam die Busschestraet (dg: ut dicebat) et cum 

reliquo fine ad novum fossatum seu munimen dictum vest ibidem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerisio de Os promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere exceptis hereditario censu XX solidorum #mense 

sancti spiritus in Os# (dg: et) et hereditaria paccione trium (dg: 

modiorum) sextariorum siliginis mensure de Busco mense sancti spiritus in 

Busco exinde solvendis. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 03 wo 27-05-1388. 

Henricus Venbossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 04 wo 27-05-1388. 

Voornoemde Oda wv Paulus gnd Bits, haar kinderen Oda en Johannes, en 

Henricus zv Henricus Thijskens soen ev Elizabeth dvw voornoemde Paulus 

droegen over aan Gerisius van Os een b-erfpacht van 1 zester rogge en een 

b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

hofstad in Oss, tussen wijlen voornoemde Paulus Bits enerzijds en 

Gheenkinus gnd Leuwe anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Dicti venditores cum tutore hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis et hereditarium censum XX solidorum quem se solvendum habere 

dicebat hereditarie purificationis ex quodam domistadio sito in Os inter 

hereditatem dicti quondam Pauli (dg: Bene) Bits ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ge) Gheenkini dicti Leuwe ex alio tendente cum uno fine 

ad communem plateam ut dicebant supportaverunt Gerisio de Os promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 05 do 28-05-1388. 

De zusters Aleijdis en Elizabeth, dvw Rodolphus gnd Roef van den Ghever, 

droegen over aan Johannes Smedeken zvw Albertus gnd Becker van Bucstel alle 
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goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van hun broer Rodolphus 

Roef zvw voornoemde Rodolphus, gelegen onder Boxtel, ter plaatse aan die 

Roent en onder Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd ten Gever. 

 

Aleijdis et Elizabeth (dg: sor) sorores filie quondam Rodolphi dicti Roef 

van den Ghever cum tutore omnia et singula (dg: .) bona eis de morte 

quondam Rodolphi Roef fratris (dg: d) olim dictarum sororum filii dicti 

quondam Rodolphi successione advoluta quocumque locorum infra parochiam 

de Bucstel ad locum dictum aen die Roent et infra parochiam de Haren 

prope Oesterwijc ad locum dictum ten Ghever sita ut dicebant 

supportaverunt Johanni Smedeken filio quondam Alberti dicti Becker de 

Bucstel promittentes cum tutore ratam servare. Testes Sijmon et (dg: S) 

Hubertus datum in festo sacramenti. 

 

BP 1178 f 039v 06 do 28-05-1388. 

Henricus gnd Gleijns deed tbv Hermannus Keteleer zvw Gleijno gnd Gleijn 

gewantkoper afstand van een huis en erf van wijlen zijn grootvader, 

voornoemde Gleijno, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes Cuper enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus 

Pasteijbeckers anderzijds. 

 

Henricus dictus Gleijns super (dg: totam) domo et area quondam Gleijnonis 

dicti Gleijn emptoris pannorum #sui avi# sita in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem quondam Johannis Cuper ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Pasteijbeckers ex alio et super jure ad opus Hermanni 

Keteleer filii dicti quondam Gleijnonis renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Theodericus datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 07 vr 29-05-1388. 

Otto zvw Gerardus gnd Otten soen verkocht aan Godefridus gnd Berniers soen 

van Erpe een huis, hofstad, tuin en aangelegen stuk land, in Erp, tussen hr 

Godefridus Vos investiet van Uden enerzijds en Arnoldus zv mr Nijcholaus 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed dat was van Johannes van 

Hackenem, belast met 6 penning oude cijns aan voornoemde Otto verkoper. 

 

Otto filius quondam Gerardi dicti Otten soen domum domistadium et ortum 

#et peciam terre sibi adiacentem# sitos in parochia de Erpe inter 

hereditatem domini Godefridi Vos investiti de Uden ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii magistri Nijcholai ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem #que fuerat# Johannis de Hackenem ut dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido dicto Berniers soen de Erpe promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

denariis antiqui census dicto Ottoni venditori exinde solvendis annuatim. 

Testes Sijmon et Hubertus datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 039v 08 vr 29-05-1388. 

Andreas zvw Arnoldus zv Hubertus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii Huberti prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 09 vr 29-05-1388. 

(dg: Voornoemde Otto: een stuk land). 

 

(dg: Dictus Otto peciam terre). 

 

BP 1178 f 039v 10 vr 29-05-1388. 

Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofde aan Adam van Mierd, tbv 

Johannes nzv eerstgenoemde Johannes, een lijfrente van 50 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 
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al zijn goederen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promisit super habita 

et habenda Ade de Mierd ad opus Johanni! filio! naturali! primodicti 

Johannis quod ipse Johannes primodictus dabit et exsolvet dicto Johanni 

suo filio naturali vitalem pensionem quinquaginta librarum monete anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis filii naturalis primodicti Johannis et 

non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et singulis 

suis bonis quocumque sitis et cum mortuus fuerit, Testes datum supra. 

Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

BP 1178 f 039v 11 vr 29-05-1388. 

Henricus Snavel van Ghesel droeg over aan zijn natuurlijke kinderen Leonius 

en Lucas al zijn erfgoederen, gelegen onder Helvoirt, belast met de onraad. 

 

Henricus Snavel de Ghesel omnes suas hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum infra parochiam de Helvoert sitas ut dicebat 

supportavit Leonio et Luce suis pueris naturalibus promittens warandiam 

et obligationem (dg: ob) deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde 

de jure solvendis. Testes Sijmon et Hubertus datum in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 039v 12 vr 29-05-1388. 

Voornoemde Leonius en Lucas beloofden aan hun voornoemde vader Henricus 

Snavel een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Helvoirt te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Leonius et Lucas promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturos et soluturos dicto Henrico Snavel eorum patri vitalem pensionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti 

Henrici et non ultra purificationis et in Helvoert tradituos ex omnibus 

suis bonis habitis et habenis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 13 vr 29-05-1388. 

Gheerlacus van Nuwelant en Gerardus Kepken van Nuwelant beloofden aan 

Arnoldus Hoernken 30 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388) in Den Bosch, in het huis van Postel, op de zolder, te leveren, 

zonder kosten voor voornoemde Arnoldus. 

 

Gheerlacus de Nuwelant et Gerardus Kepken de Nuwelant promiserunt Arnoldo 

(dg: Hoerl) Hoernken XXX modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos et in Buscoducis in domo de Postula 

supra solarium ibidem (dg: #sup# in expensis dicti Ard) sine laboribus et 

expensis dicti Arnoldi tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 14 vr 29-05-1388. 

Johannes zv Willelmus van Heelt droeg over aan zijn broer Willelmus zv 

voornoemde Willelmus van Heelt de helft van 2 kamers met ondergrond en 

tuin, in Hintham, tussen Gerardus van Gheffen molenaar enerzijds en 

Johannes gnd Han Lemmens soen anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Johannes Han Lemmens soen, aan hem verkocht door Petrus zvw 

Petrus gnd Reijners soen van Vucht. 

 

Johannes filius Willelmi de Heelt medietatem duarum camerarum cum suis 

fundis et orti sitorum in Hijntham inter hereditatem Gerardi de Gheffen 

(dg: ex) multoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Han Lemmens 

soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis Han Lemmens soen venditam sibi a Petro filio 

quondam Petri dicti Reijners soen de Vucht prout in litteris supportavit 

Willelmo suo (dg: filio) fratri filio dicti Willelmi de Heelt cum 
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litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 15 vr 29-05-1388. 

Gerardus gnd Scaden zvw Henricus van Os droeg over3 aan Elizabeth wv 

Jacobus van Uden 27¾ schild, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, aan 

hem beloofd4 door Elijas gnd van Zelinc. 

 

Gerardus dictus Scaden filius quondam Henrici de Os viginti octo denarios 

aureos antiquos communiter (dg: aude) scilde vocatos scilicet quatuor 

florenis dictis gulden pro tribus aureis denariis antiquis communiter 

scilde vocatis computatis minus tamen in dicta pecunie summa quarta parte 

unius aurei denarii antiqui communiter scilt vocati promissos sibi ab 

Elija dicto de Zelinc prout in litteris supportavit Elizabeth relicte 

quondam Jacobi de Uden cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 16 vr 29-05-1388. 

Nota. De datum van die overdracht was do 02-08-1386. 

 

Nota. Datum lre... supportacione. 

Anno LXXX sexto in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 039v 17 vr 29-05-1388. 

Nijcholaus zv Henricus gnd Margarden soen verkocht aan Danijel Roesmont een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Gemert, die Martinus zv Gerardus gnd 

die Wolf beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, met Lichtmis in Gemert te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Gemert, tussen Willelmus van den 

Waude enerzijds en voornoemde Gerardus Wolf anderzijds, (2) een stuk land, 

in Gemert, tussen Petrus gnd Baudekens soen enerzijds en erfgoed van de 

heren commendatoren van Ghemert anderzijds, (3) een stuk beemd, in Uden, 

ter plaatse gnd Boekel, tussen Johannes van den Oevenken enerzijds en Metta 

gnd Jutte dochter anderzijds. 

 

Nijcholaus filius Henrici dicti Margarden soen hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Ghemert quam Martinus 

filius Gerardi dicti die Wolf promisit se daturum et soluturum dicto 

Nijcholao hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex pecia 

terre sita in jurisdictione de Ghemert inter hereditatem Willelmi van den 

Waude ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Wolf ex alio atque ex 

pecia (dg: p) terre sita in dicta jurisdictione inter hereditatem (dg: 

he) Petri dicti Baudekens soen ex uno et inter hereditatem dominorum 

commendatorum de Ghemert ex alio insuper ex pecia prati sita in parochia 

de Uden in loco dicto Boekel inter hereditatem Johannis van den Oevenken 

ex uno et inter hereditatem Mette dicte Jutte dochter ex alio prout in 

litteris vendidit Danijeli Roesmont (dg: .) supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 039v 18 vr 29-05-1388. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Elizabeth wv Jacobus van Uden 

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

1388) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen promisit Elizabeth relicte quondam 

Jacobi de Uden octaginta quinque #Hollant# gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
3 Zie → BP 1178 f 317r 12 do 30-09-1389, (tweede) overdracht van de schuldbekentenis. “4 
gulden voor 3 oude schilden gerekend”. 

4 Zie ← BP 1177 f 248v 12 do 02-08-1386, belofte op 25-12-1386 27¾ oude 

schild te betalen; de schuldenaar heette toen Elijas van Zelem. 
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BP 1178 f 039v 19 vr 29-05-1388. 

Theodericus van der Aa beloofde aan Wiskinus zv Theodericus Neven soen 50 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Theodericus van der Aa promisit Wiskino filio (dg: Ger) Theoderici Neven 

soen L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf1 G 02 f. 40. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 29-05-1388. 

 anno LXXX octavo mensis maij die XXVIII: donderdag 28-05-1388. 

 anno LXXX octavo mensis octobris die XXIIII: 

   zaterdag 24-10-1388. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 30-05-1388. 

 

BP 1178 f 040r 01 vr 29-05-1388. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen droeg over aan Petrus zvw Engbertus Ludinc 

Dicbier ¼ deel van 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd ........ 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen quartam partem unius iugeris terre 

siti in (dg: loco dicto) parochia de Roesmalen in loco di[cto] ... 

....... ut dicebat supportavit Petro filio quondam Engberti Ludinc 

Dicbier promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sijmon et Hubertus datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 040r 02 vr 29-05-1388. 

Arnoldus gnd Noij zvw Arnoldus gnd Vrient van Doerne, Arnoldus Vrient zv 

voornoemde Arnoldus Noij en zijn broer Marcelius zvw voornoemde Arnoldus 

Vrient verkochten aan Johannes Dekens soen van Helmont, tbv Willelmus zvw 

Arnoldus gnd Smit van Mierle, een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit (1) een kamp gnd het 

Goed te Veldheuvel, in Deurne, beiderzijds tussen een gemene weg, reeds 

belast met 1 kleine zwarte tournose, (2) een hoeve gnd het Goed ten Kamp, 

in Someren, naast Metta gnd Arts, reeds belast met een b-erfcijns van 20 

pond 1 penning, (3) huis en tuin in Deurne, tussen Aleijdis gnd Cobijs 

enerzijds en Ghibo gnd ?Creppe anderzijds, dit huis en tuin reeds belast 

met 1 groot. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Dekens. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 040r 05}. 

Arnoldus dictus Noij filius quondam Arnoldi dicti Vrient de Doerne #et 

Arnoldus Vrient filius dicti Arnoldi Noij# et Marcelius eius frater 

filius dicti quondam Arnoldi Vrient (dg: ...) hereditarie vendiderunt 

Johanni [Dekens] soen de Helmont ad opus Willelmi filii quondam Arnoldi 

dicti Smit de Mierle hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Doerne 

tradendam ex (dg: pecia terre) quodam campo dicto tGoet te Velthoevel 

sito in parochia de Doerne inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

utroque latere coadiacentem atque quodam manso dicto tGoet ten Camp sito 

in parochia de Zoemeren (dg: inter) iuxta hereditatem Mette dicte Arts 

atque ex domo et orto sitis in parochia de Doerne inter hereditatem (dg: 

F) Aleijdis dicte Cobijs ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti 

[?C]reppe ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno parvo nigro 

Turonensi denario ex dicto campo tGoet te Velthoevel (dg: vocato) vocato 

atque hereditario censu XX librarum et unius denarii census ex dicto 

manso tGoet ten Camp vocato atque uno grosso ex dictis domo et orto de 

jure solvendis prius et sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Dekens (dg: vel Will). 
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BP 1178 f 040r 03 vr 29-05-1388. 

Voornoemde Arnoldus Noij beloofde voornoemde Marcelius schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Arnoldus Noij predictus promisit super habita et habenda dictum Marcelium 

a premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 040r 04 vr 29-05-1388. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel droeg al zijn goederen over aan Johannes 

van der Hautart, tbv zijn voornoemde vader Ghisbertus Sceijvel. De brief 

overhandigen aan Theodericus Writer. 

 

Johannes filius (dg: Ghibonis) #Ghisberti# Sceijvel omnia et singula (dg: 

s) bona ad dictum Johannem spectantia quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat supportavit Johanni van der Hautart ad opus dicti 

Ghisberti Sceijvel (dg: sui) patris primodicti Johannis promittens 

warandiam. Testes datum supra. Traditur (dg: littera primodicto Johanni 

et si decesserit extunc traditur) Theoderico Writer non alteri. 

 

BP 1178 f 040r 05 do 28-05-1388. 

En voornoemde drie of een van hen kunnen gedurende drie jaar, ingaande 

heden, terugkopen met 49 Hollandse gulden of de waarde, met de pacht van 

het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Voornoemde 

Johannes Dekens beloofde voor zich en voor voornoemde Willelmus. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Bertoldus Voget en 

Nijcholaus zv Willelmus Hagens. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 040r 02}. 

A. Solvit VJ solidos. Scribatur. 

Et poterit #dicti 3 seu eorum alter# redimere ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium semper dictis annis durantibus cum 

quadraginta (dg: ..) novem Hollant gulden seu valore et paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis et promiserunt dictus Johannes Dekens pro 

se et Willelmo predicto ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne 

de Globo Bertoldo Voget et Nijcholao filio (dg: M) Willelmi Hagens 

testibus datum anno LXXX octavo mensis maij die XXVIII hora (dg: none) 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 040r 06 za 24-10-1388. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Smeets van Mierle beloofde voornoemde Johannes 

van deze belofte schadeloos te houden, voor zover de schade met twee 

getuigen wordt aangetoond. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Johannes Monijns, mr Johannes die Clocgieter van Vechel en Arnoldus 

Eijckeman. 

 

A. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi (dg: Ar) dicti Smeets de Mierle promisit 

super habita et habenda fide prestita dictum Johannem ab huiusmodi 

promissione indempnem servare in quantum huiusmodi dampna per duos testes 

probare poterit ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne Monijns 

magistro Johanne die Clocgieter de Vechel Arnoldo Eijckeman anno LXXX 

octavo mensis octobris die XXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 040r 07 za 30-05-1388. 

Johannes van Eijcke droeg over aan Johannes van Bladel bakker een 

b-erfcijns van 9 pond 5 penning, gaande uit 30 morgen 1 hont 25 roeden 

land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, welke cijns aan hem 

was verkocht door de stad Den Bosch. 
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Johannes de Eijcke hereditarium censum novem librarum et quinque 

denariorum solvendum hereditarie ex triginta iugeribus uno hont et XXV 

virgatis terre ad dictum Johannem spectantibus de mille iugeribus terre 

communitatis etc venditum sibi a oppido de Busco prout in litteris 

supportavit Johanni de Bladel pistori cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1178 f 040r 08 za 30-05-1388. 

Godefridus zvw Petrus van Langvelt verkocht aan Boudekinus gnd Hoet een 

b-erfcijns van 20 schelling, (dg: die Boudekinus gnd Hoet hem moet leveren) 

die wijlen voornoemde Petrus met Lichtmis beurde, gaande uit een huis en 

tuin van voornoemde Boudekinus, in Veghel, naast de kerk aldaar, tussen het 

kerkhof enerzijds en Essela Roefs dochter anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Petri de Langvelt hereditarium censum XX 

solidorum quem censum (dg: s Boudekinus dictus Hoet sibi solvere tenetur) 

#dictus quondam Petrus solvendum habuit# hereditarie purificationis ex 

domo et orto dicti Boudekini sitis in Vechel iuxta ecclesiam ibidem inter 

(dg: hereditatem) cijmitherium ibidem ex uno et (dg: he) inter 

hereditatem Essele Roefs dochter ex alio hereditarie vendidit dicto 

Boudekino promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et quorumcumque heredum dicti quondam Petri deponere. 

 

BP 1178 f 040r 09 za 30-05-1388. 

Henricus Loze droeg over aan Bartholomeus gnd Meus Wegen 2 oude groten 

tournoois geld van de koning van Frankrijk b-erfcijns en een b-erfcijns van 

12 pond geld, welke cijnzen Andreas gnd van Eirde nzvw Andreas van Eirde 

beloofd had aan voornoemde Henricus Loze, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd Grote Put, tussen Johannes van 

Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan 

hr Mathijas Sorgen. 

 

Henricus Loze duos grossos antiquos Turonenses monete regis Francie 

hereditarii census atque (dg: h) annuum et hereditarium censum duodecim 

librarum monete quos Andreas dictus de Eirde filius naturalis quondam 

(dg: Alard) Andree de Eirde promisit se daturum et soluturum dicto 

Henrico Loze hereditarie purificationis de et ex quodam campo terre sito 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Groten Put inter hereditatem 

Johannis de Scijnle ex uno et inter communem plateam ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Bartholomeo dicto Meus Wegen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ghisbertus et Hubertus datum sabbato post sacramenti. 

Tradetur littera domino Mathije Sorgen. 

 

BP 1178 f 040r 10 za 30-05-1388. 

Tielmannus gnd Willems soen ev Katherina dvw Katherina wv Reijnerus van 

Mechelen verkocht aan Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen een huis, 

erf en tuin in Den Bosch in een straat die loopt van de Vughterstraat voor 

het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed 

van voornoemde wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van wijlen 

Willelmus van Cassellaer anderzijds, welk huis, erf en tuin aan voornoemde 

wijlen Katherina wv Renerus van Mechelen in cijns waren uitgegeven door 

Mathijas zv Johannes gnd Thijs soen van Bascot, en welk huis, erf en tuin 

verkoper thans bezit. 

 

Tielmannus dictus Willems soen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Katherine relicte quondam Reijneri de Mechelen domum 

aream et ortum sitos in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante 

habitationem quondam Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco inter 

hereditatem dicti quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 
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quondam Willelmi de Cassellaer ex alio datos ad censum dicte quondam 

Katherine relicte quondam Reneri de Mechelen a Mathija filio Johannis 

dicti Thijs soen de Bascot prout in litteris (dg: he) et quos nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Nijcholao (dg: W filio quo) filio 

Nijcholai dicti Willems soen supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte 

quondam Katherine et quorumcumque heredum dicte quondam heredum deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 040r 11 za 30-05-1388. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen beloofde aan zijn broer Henricus 40 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Godescalcus filius Ghiselmari de Vlimen promisit super omnia Henrico suo 

fratri quadringentos aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 040r 12 za 30-05-1388. 

Henricus zvw Petrus gnd Scutken van Liemde verkocht aan Martinus Monics (1) 

2 huizen, een tuin, akker en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, naast de plaats gnd de Onderstal, tussen kinderen gnd die 

Kijnder van der Hort enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een huis 

en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd die Vloet, ter 

plaatse gnd Rekendonk, beiderzijds tussen Henricus Scutken, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd die Vloet, belast met een b-erfcijns van 10 

schelling en een b-erfpacht van ½ mud gerst. 

 

Henricus filius quondam (dg: Herici) #Petri# dicti Scutken (dg: omnes et 

si) de Liemde (dg: omnes et singulas hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum infra parochiam de Bucstel ad locum dictum Liemde) 

#duas# domos et ortum et agrum et hereditates sibi adiacentes sitos in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Liemde iuxta locum dictum den 

Onderstal inter hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van der Hort 

ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio atque domum et 

hereditates sibi adiacentes sitas in parochia predicta ad locum dictum 

die Vloet in loco dicto Rekendonc inter Henrici Scutken ex utroque latere 

tendentes cum uno fine ad locum dictum die Vloet ut hereditarie vendidit 

Martino Monics promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu X solidorum et hereditaria paccione dimidii modii (dg: 

s) ordei ex premissis solvendis. Testes Willelmus et Hubertus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 040r 13 za 30-05-1388. 

Hr Theodericus Rover en Gerardus van Berkel beloofden aan Henricus zvw 

Lambertus Rijxken 25 oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1388) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover et Gerardus de Berkel promiserunt Henrico filio 

quondam Lamberti Rijxken XXV aude scilde scilicet IIII Hollant gulden pro 

tribus aude scilde ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Lonijs 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 040r 14 za 30-05-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 040r 15 za 30-05-1388. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Megen verkocht5 aan Henricus 

Hadewigen bontwerker 2 morgen land, achter de plaats gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Arnoldus van Gheel enerzijds en Willelmus Bernts 

anderzijds, belast met 12 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Leonius de Erpe (dg: filius quondam) maritus et tutor Agnetis sue uxoris 

filie quondam Nijcholai de Megen duo iugera terre sita (dg: in) #retro# 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Arnoldi de Gheel ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Bernts ex alio vendidit Henrico Hadewigen 

pellifici promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duodecim 

solidis oppido de Busco solvendis. Testes (dg: W et) Ghisbertus et 

Willelmus datum supra. 

 

1178 mf2 A 01 f. 40v. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 30-05-1388. 

 Secunda post sacramenti: maandag 01-06-1388. 

 in octavis sacramenti: donderdag 04-06-1388. 

 Dominica post octavas sacramenti: zondag 07-06-1388. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 08-06-1388. 

 in die Barnabe: donderdag 11-06-1388. 

 

BP 1178 f 040v 01 za 30-05-1388. 

Boudewinus Lijsmoeden soen droeg over aan Gerardus gnd Cangieter alle 

goederen, die aan erfg vw Theodericus die Plaetsarts gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Theodericus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Katherina wv voornoemde Theodericus Plaetsarts, gelegen 

onder Den Bosch, aan voornoemde Boudewinus verkocht door Theodericus gnd 

Plaetsart en Johannes gnd Plaetsart, broers van wijlen voornoemde 

Theodericus Plaetsarts. 

 

(dg: Wo) Boudewinus Lijsmoeden soen omnia et singula bona que heredibus 

quondam Theoderici die Plaetsarts de morte eiusdem quondam Theoderici 

jure successionis #sunt# advoluta et post mortem Katherine relicte dicti 

quondam Theoderici Plaetsarts successione advolventur quocumque locorum 

infra Buscum consistentia sive sita vendita dicto (dg: ..) Boudewino a 

Theoderico di! Plaetsart et Johanne dicto Plaetsart fratribus! quondam 

Theoderici Plaetsarts predicti prout in litteris supportavit Gerardo 

dicto Cangieter cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et W datum sabbato 

post sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 02 ma 01-06-1388. 

Hepkinus zvw Johannes gnd Happen soen beloofde aan Willelmus van Volkel6, 

tbv hem en Arnoldus Stamelart van de Kelder, 150 Hollandse schilden of de 

waarde, 1/3 deel te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1388), 1/3 deel met 

Pasen aanstaande (zo 18-04-1389), en 1/3 deel met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-138). 

 

Hepkinus filius quondam Johannis dicti Happen (dg: pro) soen promisit 

Willelmo de Volkel ad opus sui et ad opus (dg: sui) Arnoldi Sta de Penu 

#seu alterius [eorum]# CL Hollant scilde seu valorem pro una tercia parte 

in festo nativitatis Domini et pro secunda tercia parte in festo pasche 

proxime futuris et pro ultima tercia parte a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Ghisbertus et Sijmon 

                         
5 Zie → BP 1178 f 066v 03 do 24-12-1388, verwerken van het recht tot 

vernaderen. 
6 Zie → VB 1799 f 110v 03, ma 06-03-1396, Willem van Volke was gericht aen 

alle goide Hepkens soen wilner Jans geheijten Happen soen met scepenen 

scoude brieven. 
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datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 03 ma 01-06-1388. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan zijn moeder Jutta een lijfrente van 6 

oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Jutte sue matri vitalem pensionem sex aude scilde Francie seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicte Jutte mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro termino nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis quocumque consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 040v 04 do 04-06-1388. 

Arnoldus zv Johannes gnd Hugen soen droeg over aan Arnoldus zvw Gerardus 

van der Straten (1) een huis, tuin en schuur met ondergronden en een kamp, 

gelegen voor voornoemd huis, in Someren, tussen Arnoldus zv Katherina gnd 

Ghenen enerzijds en kvw Johannes gnd Snider anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd die Drie Zale, aldaar, tussen Rutgherus van Erpe enerzijds en Henricus 

gnd Scouts soen anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Grote Mortelakker, 

in Someren, tussen Marcelius van Stiphout enerzijds en Henricus van 

Laervenne anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan een beemd gnd die Wijenbeemd, (4) een stuk beemd, gnd die 

Vortbeemd, in Someren, naast de plaats gnd die Wasdonk, beiderzijds tussen 

Gerardus Kathelinen soen, aan hem uitgegeven door Gerardus van Berkel, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Johannis dicti Hugen soen domum ortum et horreum cum suis 

fundis atque campum situm ante dictam domum sitos in parochia de Zoemeren 

inter hereditatem Arnoldi filii Katherine dicte Ghenen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Snider ex alio item peciam 

terre dictam die Drie Zale sitam ibidem inter hereditatem Rutgheri de 

Erpe ex uno et inter Henrici dicti (dg: S..) Scouts soen ex alio item 

peciam terre dictam die Groet Mortelacker sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Marcelii de Stiphout ex uno et inter hereditatem (?dg: q) 

Henrici de Laervenne ex alio tendentem cum uno fine ad communem viam et 

cum reliquo fine ad quoddam pratum dictum die Wijenbeemt necnon peciam 

prati (dg: s) dictam die Vortbeemt sitam in dicta parochia iuxta locum 

dictum die Wasdonc inter hereditatem Gerardi Kathelinen soen ex utroque 

coadiacentem datos ad pactum sibi a Gerardo de Berkel prout in litteris 

supportavit Arnoldo filio quondam Gerardi van der Straten promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

(dg: p) dictis litteris contenta. Testes Ghisbertus et Sijmon datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 05 zo 07-06-1388. 

Elizabeth wv Henricus Goerle droeg over aan haar zoon Petrus haar 

vruchtgebruik in de helft van een hoeve van wijlen voornoemde Henricus, in 

Goirle, ter plaatse gnd Abdcoven, te weten in de helft die aan haar 

voornoemde zoon Petrus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Henricus, resp. aan hem zal komen na overlijden van voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth relicta quondam Henrici Goerle cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in medietate cuiusdam mansi dicti quondam Henrici siti in 

parochia de Goerle in loco dicto Abdcoven et #in# attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque sitis ut dicebat (dg: supportavit Petro 

suo filio) scilicet in illa medietate que Petro suo filio de morte dicti 

quondam Henrici sui patris successione est advoluta et post mortem dicte 

Elizabeth successione advolvetur ut dicebat supportavit dicto Petro suo 
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filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem (dg: ex parte 

sui) in dicto usufructu existentem deponere. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum dominica post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 06 zo 07-06-1388. 

(dg: Johannes gnd Nouden verklaarde door Rutgherus). 

 

(dg: Johannes dictus Nouden palam recognovit sibi per Rutgherum). 

 

BP 1178 f 040v 07 ma 08-06-1388. 

Voornoemde Petrus zvw Henricus van Goerle verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Goirle te 

leveren, gaande uit de helft, die aan voornoemde verkoper gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus resp. die aan hem zal komen 

na overlijden van zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Henricus, in 

voornoemde hoeve, van welke helft voornoemde Elizabeth haar vruchtgebruik 

aan voornoemde verkoper had afgestaan, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dictus Petrus filius quondam Henrici de Goerle hereditarie vendidit Ade 

de Mierd hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et (dg: ?siti) in Goerle 

tradendam ex medietate dicto venditori de morte dicti quondam Henrici sui 

patris successione advoluta et post mortem dicte Elizabeth relicte dicti 

quondam Henrici matris dicti venditoris advolvenda in dicto manso cum 

suis attinentiis et de qua medietate dicta Elizabeth suum usufructum 

dicto venditori supportavit et resignavit promittens et cum eo dicta 

(?dg: dicta) Elizabeth cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu dominorum fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Ghisbertus et ....... datum secunda post octavas 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 08 ma 08-06-1388. 

Arnoldus zv Matheus van de Kerkhof van Goerle vernaderde en behield. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Mathei de Atrio de Goerle prebuit et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 040v 09 ma 08-06-1388. 

Voornoemde Petrus verhuurde voornoemde helft aan zijn moeder Elizabeth voor 

de duur van haar leven, per jaar voor de lasten die eruit gaan. Voornoemde 

Elizabeth zal voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge leveren. Een brief voor 

Arnoldus en een voor Elizabeth. 

 

Dictus Petrus dictam medietatem locavit Elizabeth sue matri ab eadem 

possidendam (dg: quousq) quamdiu vixerit et non ultra anno quolibet pro 

oneribus exinde solvendis dandis promittens ratam tali condicione quod 

dicta Elizabeth solvet dictam paccionem duorum modiorum siliginis quamdiu 

ipsa dictam medietatem apprehendet. Testes datum supra. Et duplicetur una 

pro Arnoldo et altera pro Elizabeth. 

 

BP 1178 f 040v 10 ma 08-06-1388. 

Johannes Nouden verklaarde dat Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus van 

Boemel 200 Hollandse gulden heeft betaald in afkorting van 500 Hollandse 

gulden, aan voornoemde Johannes beloofd7 door voornoemde Rutgherus. 

 

Solvit. 

Johannes Nouden palam recognovit sibi per Rutgherum (dg: f) de Boemel 

filium quondam Rutgheri de Boemel fore satisfactum (dg: ..) de CC Hollant 

                         
7 Zie ← BP 1178 f 039r 05 wo 27-05-1388, belofte 500 Holland gulden na 

maning te betalen. 
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gulden in abbreviationem quingentorum Hollant gulden promissorum dicto 

Johanni a dicto Rutghero in litteris scabinorum. Testes (dg: Sijmon) 

Ghisbertus et Sijmon datum secunda post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 040v 11 do 11-06-1388. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius beloofde aan Walterus Roempot, tbv hr 

Robbertus van Doerne abt van Berne, 20 Gelre gulden of de waarde met Sint-

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

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii promisit Waltero Roempot ad opus 

domini Robberti de Doerne abbatis de Berna XX gulden monete Ghelrie seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Sijmon datum in die Barnabe. 

 

BP 1178 f 040v 12 do 11-06-1388. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Jacobus 

van Veltdriel zv Johannes (1) een stuk land, 32 hont minus 8 roeden groot, 

in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Delen, tussen kinderen gnd Librechts 

Kijnderen enerzijds en wijlen Nijcholaus gnd Coel Hillen soen anderzijds, 

strekkend vanaf de waterlaat van de hertog tot aan een steeg gnd die Deelse 

Stege, (3) 3½ morgen 48 roeden land, in Maren, ter plaatse gnd in de Ham, 

tussen wijlen Johannes van Berkel enerzijds en een gemene steeg gnd den 

Ewiken Grave anderzijds, (4) 8 hont land, in Maren, in een hoeve gnd 

Willems Hoeve, in het voorste deel aldaar, welke 8 hont waren van wijlen 

Johannes gnd Hillen soen, welke erfgoederen voornoemde Albertus gekocht had 

van Vastradus zvw Henricus gnd van der Lijnden ev Heilwigis dvw Johannes 

Hillen soen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de Kessel quandam 

peciam terre triginta duo hont terre minus octo virgatis terre 

continentem sitam in parochia de Maren in loco dicto communiter die 

Maerssche Delen inter hereditatem liberorum dictorum Librechts Kijnderen 

ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai dicti Coel Hillen soen ex 

alio tendentem ab aquaductu domini ducis usque ad stegam dictam die 

Deelsche Stege atque tria et dimidium iugera et quadraginta octo virgatas 

terre sitas in dicta parochia in loco dicto communiter in den Ham inter 

hereditatem quondam Johannis de Berkel ex uno et inter communem stegam 

dictam communiter den Ewiken Grave ex alio item octo hont terre sita in 

dicta parochia in manso dicto communiter Willems Hoeve in anteriori parte 

ibidem que octo hont terre predicta fuerant quondam (dg: quondam) 

Johannis dicti Hillen soen quas hereditates dictus Albertus erga 

Vastradum filium quondam Henrici dicti van der Lijnden maritum et tutorem 

legitimum Heilwigis sue uxoris filie quondam Johannis Hillen soen 

acquisiverat emendo prout in litteris vendidit Jacobo de Veltdriel filio 

Johannis (dg: cum) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Johannes Lonijs datum in die Barnabe. 

 

BP 1178 f 040v 13 do 11-06-1388. 

Ludovicus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludovicus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 040v 14 do 11-06-1388. 

Henricus zv Theodericus dekker van Berze verklaarde van voornoemde 

Theodericus alles gekregen te hebben, dat aan hem en zijn vrouw Katherina 

beloofd was. 

 

Henricus filius (dg: q) Theoderici tectoris de Berze palam recognovit 

sibi per dictum Theodericum fore satisfactum de omnibus !et rebus 

promissis sibi cum Katherina eius uxore nomine dotis [aut] alias ut 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

18 

dicebat clamans quitum. Testes (dg: datum) Ghisbertus et Sijmon datum 

supra. 

 

1178 mf2 A 02 f. 41. 

 in vigilia nativitatis Johannis: dinsdag 23-06-1388. 

 in crastino nativitatis Johannis: donderdag 25-06-1388. 

 

BP 1178 f 041r 01 di 23-06-1388. 

Willelmus Moelner zvw Rodolphus Dolft Steijmpel droeg over aan Ghisbertus 

Vullinc een b-erfcijns van 25 pond geld, die voornoemde Ghisbertus Vullinc 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, over de 

Beurdse Brug, tussen wijlen ....... van Swalmen enerzijds en een kamer die 

was van Petrus van Kessel anderzijds, (2) een tuin, achter erfgoed van 

Gobelinus van Os, voornoemde wijlen Rodolphus Dolft, wijlen Mathijas 

Scermer, Zegherus Voller en voornoemde Ghisbertus Vullinc enerzijds en 

wijlen Rodolphus Bakker anderzijds. 

 

Willelmus Moelner filius quondam Rodolphi Dolft Steijmpel hereditarium 

censum viginti quinque librarum monete quem Ghisbertus (dg: Vullinc) 

#Vullinc# promisit se daturum et soluturum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini de et ex quadam camera cum suo fundo sita in Busco 

ultra pontem dictum die Boertsche Brugge inter hereditatem quondam 

....... de Swalmen ex uno et inter (dg: hereditatem) cameram quandam que 

fuerat Petri de Kessel atque de et ex quodam orto sito ibidem retro 

hereditatem Gobelini de Os et hereditatem dicti quondam Rodolphi Dolft et 

hereditatem quondam Mathije Scermer et hereditatem Zegheri Fullonis et 

hereditatem (dg: Ghisberti V) dicti Ghisberti Vullinc ex uno et inter 

hereditatem (dg: ..) quondam Rodolphi Pistoris ex alio prout in litteris 

supportavit dicto Ghisberto Vullinc cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Sijmon datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 041r 02 di 23-06-1388. 

Voornoemde Ghisbertus Vullinc beloofde aan voornoemde Willelmus 114 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Ghisbertus Vullinc promisit dicto Willelmo centum et (dg: XX) 

XIIII Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 03 di 23-06-1388. 

Voornoemde Ghisbertus Vullinc beloofde aan voornoemde Willelmus Moelner zvw 

Rodolphus Dolft Steijmpel nimmer iets in voornoemde tuin te bouwen, dat het 

licht zou ontnemen aan het huis en erf van wijlen voornoemde Mathias 

Scermer. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia dicto Willelmo quod ipse nunquam 

edificabit #vel situabit# aliquod in dicto orto per quem lumen poterit 

impediri in domo et area quondam Mathie Scermer predicti. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 041r 04 di 23-06-1388. 

Arnoldus zvw Robbertus van Tula verkocht aan Ghibo Kesselman de jongere een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit (1) 

¼ deel in een kamp gnd die Koekamp, 5 morgen groot, in Kessel, ter plaatse 

gnd dat Kesselse Veld, (2) ¼ deel in 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse 

gnd in Voerbroek, naast Gerardus van Kessel oom van voornoemde verkoper, 

reeds belast met dijken, waterlaten, zegedijken en sluizen. 
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Arnoldus filius quondam Robberti de Tula hereditarie vendidit Ghiboni 

Kesselman #juniori# (dg: hereditariam paccionem) hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie penthecostes ex quarta parte ad 

dictum venditorem spectante in quodam campo dicto die Koecamp quinque 

iugera terre continente sito in parochia de Kessel in loco dicto dat 

Kesselsche Velt atque ex quarta parte ad se spectante in duobus iugeribus 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto in Voerbroec (dg: inter) 

#contigue iuxta# hereditatem Gerardi de Kessel avunculi dicti venditoris 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis aggeribus et aqueductibus et zeghedike et slusis ad hoc 

de jure spectantibus et sufficientem facere. Testes Aa et Sijmon datum 

supra. 

 

BP 1178 f 041r 05 do 25-06-1388. 

Reijnerus die Gruijter van Breda gaf uit aan Johannes van den Berghe van 

Stiphout (1) 3 stukken land, in Stiphout, (1a) tussen kinderen van den 

Velde enerzijds en Rodolphus gnd Roeft Heijlwigen soen anderzijds, (1b) 

tussen voornoemde kinderen van de Velde enerzijds en Johannes Cofferman 

anderzijds, (1c) tussen Johannes van den Berge van Stiphout enerzijds en 

Henricus Roefs soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5½ penning 

oude grondcijns, en thans voor (b) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat 

van Stiphout, met Lichtmis in Stiphout te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes van den Berghe tot onderpand (2) een stuk land, 

in Stiphout, tussen Godefridus van der Heijenbraken enerzijds en kvw 

Johannes Nuwelaets anderzijds, (3) 2 stukjes land, in Stiphout, (3a) tussen 

Johannes des Papen Suager enerzijds en Gerardus gnd Heijnssen soen van den 

Velde anderzijds, (3b) tussen voornoemde kvw Johannes Nuwelaet enerzijds en 

Henricus van den Velde anderzijds. 

 

Reijnerus die Gruijter de Breda tres pecias terre sitas in parochia de 

Stiphout quarum una inter !liberorum van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roeft Heijlwigen soen ex alio secunda inter 

hereditatem dictorum liberorum van de Velde ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Coffe) Cofferman ex alio et tercia inter hereditatem 

Johannis van den Berge de Stiphout ex uno et inter Henrici (dg: ?L) Roefs 

soen ex alio site sunt dedit ad hereditariam paccionem dicto Johanni van 

den Berghe de Stiphout ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: quinque 

et di) quinque et dimidio denariis #antiqui# census domino fundi exinde 

solvendis #dandis# et pro hereditaria paccione (dg: quinque) quindecim 

lopinorum siliginis mensure de Stiphout danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Stiphout tradenda ex premissis promittens warandiam 

et obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes van den Berghe peciam terre sitam (dg: ..) in dicta 

parochia inter hereditatem Godefridi van der Heijenbraken ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Nuwelaets ex alio atque duas 

particulas terre sitas in dicta parochia quarum una inter hereditatem 

Johannis des Papen Suager ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti 

Heijnssen soen van den Velde (?dg: a) et altera inter dictorum liberorum 

quondam Johannis Nuwelaet ex uno et inter hereditatem Henrici van den 

Velde ex alio sunt site ad pignus imposuit. Testes Ghisbertus et Sijmon 

datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 041r 06 do 25-06-1388. 

(dg: Henr). 

 

BP 1178 f 041r 07 do 25-06-1388. 

Heijmo gnd Heijm Laurens soen en zijn zoon Henricus beloofden aan Henricus 

van Zulikem 24 Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 
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Heijmo dictus Heijm Laurens soen et Henricus eius filius promiserunt 

Henrico de Zulikem XXIIII Hollant gulden scilicet XXX Hollant placken pro 

quolibet gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 08 do 25-06-1388. 

Elizabeth en Grieta, dvw Engbertus zvw Johannes Swartbroec, Grieta en 

Cristina, dvw Mathias zv voornoemde Johannes Swartbroec, en Mathias 

schoenmaker van Stiphout ev Grieta dvw Henricus Becker deden tbv Petrus en 

Elizabeth, kvw Ghevardus van Orten verwekt bij diens laatste vrouw Aleijdis 

dvw Theodericus gnd Loijart, afstand van goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Ghevardus van Orthen en diens vrouw Batha dv 

Johannes Swartbroec. Voornoemde Grieta en Cristina, dvw Mathijas zv 

Johannes Swartbroec, en voornoemde Mathias schoenmaker beloofden dat 

Willelmus, minderjarige zvw voornoemde Mathias zv Johannes Swartbroec, 

afstand zal doen, zodra hij meerderjarig is. 

 

Elizabeth et Grieta sorores filie quondam (dg: .) Engberti filii quondam 

Johannis Swartbroec Grieta et Cristina filie quondam Mathie filii dicti 

Johannis Swartbroec cum tutore Mathias sutor de Stiphout maritus et tutor 

Griete sue uxoris filie quondam Henrici Becker super omnibus bonis eis de 

morte quondam Ghevardi de Orthen et Bathe sue uxoris filie (dg: quondam) 

Johannis Swartbroec successione [advolutis] ut dicebant (dg: .) ad opus 

(dg: liberorum) #Petri et Elizabeth# quondam dicti Ghevardi de Orten ab 

eodem quondam Ghevardo et Aleijde eius ultima uxore filia quondam 

Theoderici dicti Loijart pariter genitorum renunciaverunt promittentes 

(dg: ra) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promiserunt indivisi dicte Grieta et Cristina filie quondam Mathije filii 

(dg: qu) Johannis Swartbroec cum tutore et dictus Mathias sutor indivisi 

super omnia quod ipsi Willelmum filium dicti quondam (dg: ..) Mathie 

filii Johannis Swartbroec quamcito ad annos suos pubertatis pervenerit 

(dg: ad) super dictis bonis et jure ad opus dictorum liberorum quondam 

Ghevardi facient renunciare (dg: salvo dicte Elizabeth in premissis 

hereditario censu XX solidorum monete quem dicta Aleijdis et Petrus 

relicta quondam Ghevardi et Petrus eius filius promiserunt dicte 

Elizabeth ex premissis). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 09 do 25-06-1388. 

Voornoemde Aleijdis dvw Theodericus gnd Loijart wv Ghevardus van Orten en 

haar zoon Petrus beloofden aan Bela wv Johannes zv Johannes Swartbroec een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Ghevardus, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen Johannes Bathen 

soen enerzijds en Johannes Bruijsten anderzijds, te betalen totdat kv 

voornoemde Bela en wijlen Johannes meerderjarig zijn. 

 

Dicta (dg: Eli) Aleijdis (dg: et P) cum tutore et Petrus eius filius 

promiserunt indivisi super omnia se daturos dicte (dg: Elizabeth) #Bele 

(dg: f) relicte quondam Johannis filii Johannis Swartbroec# hereditarium 

censum XX solidorum monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: 

premissis ut dicebat) domo et area dicti quondam Ghevardi sita in Busco 

ad vicum dictum Boerde inter hereditatem Johannis Bathen soen ex uno et 

hereditatem Johannis Bruijsten ex alio scilicet quousque liberi dicte 

Bele et quondam Johannis ad annos pubertatis pervenerint et non ultra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 10 do 25-06-1388. 

Voornoemde Aleijdis en haar zoon Petrus beloofden aan hr Johannes van 

Orthen 40 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 
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Solvit. Debent II denarios. 

Dicti Aleijdis et Petrus eius filius promiserunt domino Johanni de Orthen 

XL #Hollant# gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 041r 11 do 25-06-1388. 

Ambrosius gnd Broes zvw Albertus van den Steelberch van Uden beloofde aan 

Willelmus van Orten 23 Hollandse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart 

aanstaande (za 15-08-1388) te betalen. 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Alberti van den Steelberch de Uden 

promisit Willelmo de Orten XXIII Hollant gulden seu valorem ad 

assumptionem Marie proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 12 do 25-06-1388. 

Petrus Mor verkocht aan Willelmus die Cuper zvw Willelmus die Cuper de 

helft van een beemd, gnd die Gemeint, in Boxtel, ter plaatse gnd die Noel, 

tussen Johannes van Ghemonden en Zeelkinus Heren Rutgheers Neve enerzijds 

en wijlen Johannes gnd Pape Jan anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Petrus Mor (dg: quoddam pratum) #medietatem cuiusdam prati dicti die 

Ghemeijnt# siti in parochia de Bucstel in loco dicto die Noel inter 

hereditatem Johannis de Ghemonden et Zeelkini Heren Rutgheers Neve ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis dicti Pape Jan ex alio ut dicebat 

vendidit Willelmo die Cuper filio quondam Willelmi die Cuper promittens 

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

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 13 do 25-06-1388. 

Johannes Sprengher van Gheldorp beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 100 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

met Sint-Severinus aanstaande (vr 23-10-1388) te betalen. 

 

Johannes Sprengher #de Gheldorp# promisit (dg: Nol) Arnoldo Nolleken 

Geroncs centum (dg: aude scilde scilde X) #Hollant dobbel# scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet (dg: de aude scilt) #dobbel# seu valorem ad 

festum Severini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 14 do 25-06-1388. 

Henricus zv Hilla gnd Machiels verkocht aan Henricus Bollen een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Dungen te leveren, gaande 

uit 4 lopen roggeland in Berlicum, ter plaatse gnd in die Hoge Loo, tussen 

Nijcholaus Mor enerzijds en Ghibo zv voornoemde Hilla Machiels anderzijds. 

 

Henricus filius Hille dicte Machiels (dg: soen) hereditarie vendidit 

Henrico Bollen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in loco dicto Dunghen 

tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis (dg: infra 

libertatem) in parochia de Berlikem in loco dicto (dg: d) in die Hoge Loe 

inter hereditatem Nijcholai (dg: Mors) Mor ex uno et (dg: G) hereditatem 

Ghibonis filii dicte Hille Machiels ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041r 15 do 25-06-1388. 

Rutgherus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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1178 mf2 A 03 f. 41v. 

 Sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 26-06-1388. 

 Sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 27-06-1388. 

 in vigilia Petri et Pauli: zondag 28-06-1388. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 02-07-1388. 

 

BP 1178 f 041v 01 vr 26-06-1388. 

De broers ....... van Erpe en Henricus van Erp droegen over aan Johannes 

Lippen soen van der Graft van Zandoerle het deel, dat behoort aan Johannes 

Kijcpot nzvw Nijcholaus van Oerle, in cijnzen van wijlen voornoemde 

Nijcholaus van Oerle, gaande uit erfgoederen in Steensel, voor een periode 

van 4 jaar, ingaande heden. 

 

....... de Erpe et Henricus de Erp fratres totam partem Johanni Kijcpot 

filio naturali quondam Nijcholai de Oerle competentem in quibusda[m] 

censibus #cum suis attinentiis# quondam dicti Nijcholai de Oerle 

solvendis annuatim ex hereditatibus sitis in parochia de Steensel ut 

dicebant supportaverunt Johanni Lippen soen van der Graft de Zandoerle ab 

eodem ad spacium (dg: s) quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium #libere# possidendam et non ultra promittentes ratam servare. 

Testes Ghisbertus et Sijmon datum sexta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 041v 02 vr 26-06-1388. 

Theodericus nzvw hr Henricus van de Broek verkocht aan Godefridus van den 

Borne een akker gnd Tijrelaijs Hoeveke met een aangelegen beemd gnd 

Stralaet, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen een gemene weg 

enerzijds en een beemd, eveneens gnd Stralaet, anderzijds, aan hem verkocht 

door Lana wv Walterus zv Arnoldus van Nuenrebeke, haar zoon Arnoldus 

Johannes zvw Petrus van de Velde en diens vrouw Lana dv eerstgenoemde Lana. 

 

Solvit. 

[T]heodericus filius naturalis quondam domini (dg: Arnoldi) Henrici de 

Palude quendam agrum dictum (dg: d) Tijrelaijs Hoeveken cum quodam prato 

communiter dicto (dg: Stra..) Stralaet sibi iacente sitos in parochia de 

Rode sance Ode ad locum dictum Onlant inter communem plateam [ex uno] et 

inter quoddam pratum eciam Stralaet vocatum ex alio venditos sibi (dg: a 

L) a Lana relicta quondam Walteri filii Arnoldi de Nuenrebeke Arnoldo 

eius filio Johanne filio quondam Petri van de Velde et Lana eius uxore 

filia primodicte Lane prout in litteris vendidit Godefrido van den Borne 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 03 za 27-06-1388. 

Mr Johannes van Andel droeg over aan Johannes Becker zvw Johannes die 

Heirde 6 gulden peter leuvens, aan hem beloofd door Walterus zvw Walterus 

van Oerle. 

 

Magister Johannes de Andel sex(dg: aureos) denarios aureos communiter 

peter vocatos monete Lovaniensis promissos sibi a Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle prout in litteris supportavit Johanni Becker filio 

quondam Johannis die Heirde cum litteris et jure. Testes (dg: d 

Theodericus) Ghisbertus et Sijmon datum (dg: sex) sabbato post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 041v 04 zo 28-06-1388. 

Hr Arnoldus Duschen priester zvw Johannes gnd Duschen van Helmont verkocht 

aan Arnoldus gnd Noijten van Eijndoven 4 mud rogge, maat van Woensel, 

b-erfpacht, met Lichtmis in Vlochoven te leveren, gaande uit een b-erfpacht 

van 7 mud rogge, maat van Woensel, welke pacht van 7 mud Johannes gnd 

Bestken moet leveren aan Henricus gnd Hagarts soen van Mierle, gaande uit 

goederen, die aan voornoemde Henricus en zijn vrouw gekomen waren, na 
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overlijden van zijn schoonvader Enghelbertus van Boect, gelegen in Woensel, 

ter plaatse gnd Vlochoven, en welke 4 mud eerstgenoemde wijlen Johannes 

Duschen gekocht had van voornoemde Henricus Hagarts soen van Mierle, en 

welke 4 mud nu behoren aan voornoemde Arnoldus. Johannes van den Eijnde van 

Hersel ev Weijndelmodis dvw voornoemde Johannes Duschen en Johannes zv 

Johannes gnd Lemmens soen van Milheze ev Heijlwigis dvw Petrus van den Put 

verwer deden afstand van voornoemde 4 mud. 

 

Dominus Arnoldus Duschen (dg: van Helmont) presbiter filius quondam 

Johannis dicti Duschen de Helmont (dg: hereditariam paccionem) quatuor 

modiorum siliginis (dg: mensure he s) mensure de Woensel hereditarie 

paccionis solvendos hereditarie purificationis et in Vlochoven subscripto 

tradendos ex hereditaria paccione septem modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem septem modiorum siliginis Johannes dictus Bestken solvere 

#tenetur# (dg: consuevit et tenebatur hereditarie) Henrico dicto Hagarts 

soen de Mierle hereditarie (dg: termino) et hereditarie ex bonis cum suis 

attinentiis universis que dicto Henrico et eius uxori de morte quondam 

Enghelberti van Boect eius socero advenierunt et devoluta sunt sitis in 

parochia de Woensel in loco dicto Vlochoven #et# quos (dg: pacc) quatuor 

modios siliginis dicte mensure hereditarie paccionis primodictus quondam 

Johannes (dg: Dus) Duschen erga dictum Henricum Hagarts soen de Mierle 

emendo acquisiverat ut dicebat et quos quatuor modios siliginis dictus 

dominus (dg: Joh sibi) #Arnoldus# nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo dicto Noijten de Eijndoven promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et dicti 

quondam Johannis Duschen sui patris et quorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis Duschen deponere. Quo facto Johannes van den Eijnde de Hersel 

maritus et tutor legitimus Weijndelmodis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Duschen et Johannes (dg: Lemmens) filius Johannis dicti Lemmens 

soen de Milheze maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Petri van den Put tinctoris super (dg: dicta paccione) #dictis# 

quatuor modiis siliginis dicte mensure hereditarie paccionis et jure ad 

opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum in 

vigilia Petri Pauli. 

 

BP 1178 f 041v 05 zo 28-06-1388. 

Voornoemde hr Arnoldus beloofde dat zijn broer hr Johannes Duschen priester 

en zijn zwager Nijcholaus van den Loeken tussen nu en Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1388) afstand zullen doen van voornoemde 4 mud rogge. 

 

Dictus dominus Arnoldus promisit super habita et habenda quod ipse 

dominum Johannem Duschen presbitrum suum fratrem #et Nijcholaum van den 

Loeken eius sororium# super dictis quatuor modiis siliginis dicte mensure 

hereditarie paccionis et jure ad opus dicti emptoris infra hinc et festum 

beati Remigii proxime futurum faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 06 zo 28-06-1388. 

Johannes van den Huusken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Huusken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 07 zo 28-06-1388. 

Johannes van Neijnsel en zijn zoon Jacobus, verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Gheerborga dvw Henricus Molen zvw Gerardus pottenbakker, verkochten aan 

Petrus die Moelner een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Henricus Moelen verkocht door 

Bodo van Bladel ev Clemencia dv Willelmus gnd Vlaeminc, en welke pacht nu 

aan hem behoort. 
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Solvit. 

Johannes de Neijnsel et (dg: Henricus) #Jacobus# eius filius ab eodem 

Johanne et quondam Gheerborga eius uxore filia quondam Henrici Molen 

filii quondam Gerardi tornatoris pariter genitus hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis (dg: ..) venditam dicto quondam Henrico Moelen a Bodone 

(dg: dicto) de Bladel marito et tutore legitimo Clemencie sue uxoris 

filie Willelmi dicti Vlaeminc prout in litteris et quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Petro die Moelner 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: d) et dicti quondam 

Henrici Moelen et quorumcumque (dg: he) heredum eiusdem Henrici (dg: Mol) 

Moelen deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 08 do 02-07-1388. 

Jacobus Loze zvw Johannes gnd Loze verkocht aan hr Henricus van Best 

priester, tbv hem en Johannes nzv voornoemde hr Henricus, (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois oud van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Sint-Remigius te betalen, op de 

goederen gnd ten Schoot, in Schijndel, (2) een b-erfcijns van 24 hoenderen, 

met Sint-Remigius op voornoemde goederen te leveren, welke cijnzen aan 

wijlen voornoemde Johannes Loze waren verkocht door Johannes gnd Doncker, 

en welke cijnzen voornoemde Jacobus nu bezit. 

 

Jacobus Loze filius quondam Johannis dicti Loze hereditarium censum 

viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in ipso censu computato solvendum anno quolibet in 

festo beati Remigii confessoris super bonis dictis ten Scoet sitis in 

Scijnle atque annuum et hereditarium censum viginti quatuor pullorum 

solvendum anno quolibet eodem termino super eisdem bonis venditos dicto 

quondam Johanni Loze a Johanne dicto Doncker prout in litteris (dg: in 

litteris) et quos census dictus Jacobus nunc ad se spectare dicebat 

vendidit domino Henrico de Best presbitro ad opus sui et ad opus Johannis 

filii naturalis eiusdem domini Henrici supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Loze deponere tali 

condicione annexa quod dictus dominus Henricus de Best dictos census ad 

suam vitam integraliter possidebit et post eiusdem domini Henrici 

decessum ad dictum Johannem eius filium naturalem hereditario jure 

devolvendum. Testes Ghisbertus et Sijmon datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 041v 09 do 02-07-1388. 

Johannes Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de P) Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 10 do 02-07-1388. 

Engbertus zvw Petrus gnd Aenboij gaf uit aan Arnoldus zv Mijchael van der 

Hedeldonc een stuk land in Schijndel, naast de weg gnd die Dorensteeg, 

tussen Bela gnd Houbrakens enerzijds en Henricus Camparts anderzijds, met 

een eind strekkend op voornoemde weg; de uitgifte geschiedde voor 5 penning 

oude grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis 

te betalen. 

 

Engbertus filius quondam Petri dicti Aenboij peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle (dg: ?ad) iuxta plateam dictam die Dorensteghe inter 

hereditatem Bele dicte Houbrakens ex uno et inter hereditatem Henrici 

Camparts ex alio #tendentem (dg: -s) cum uno fine supra dictam plateam# 

dedit ad hereditarium censum Arnoldo filio Mijchaelis van der Hedeldonc 

ab eodem hereditarie possidendam pro quinque denariis antiqui census 

domino fundi exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu trium 
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librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini (dg: 

pro) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 11 do 02-07-1388. 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken beloofde aan hr Gerardus van het Hof 

priester, tbv hem en hr Johannes van de Wijer, gedurende 5 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Jan-Baptist 16 oude schilden8 of de waarde en 10 

Hollandse plakken te betalen. 

 

Reijnerus Loesken filius quondam Henrici Mudeken promisit super omnia 

domino Gerardo (dg: Cu) de Curia presbitro ad opus sui et ad opus domini 

Johannis de Vivario seu ad opus alterius eorum quod ipse Reijnerus dabit 

et exsolvent dictis domino Gerardo et domino Johanni seu eorum alteri ad 

spacium quinque annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quinque annorum sedecim aude scilde seu valorem et X 

Hollant placken in festo nativitatis beati Johannis baptiste et primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 041v 12 do 02-07-1388. 

(dg: Arnoldus die Jor). 

 

BP 1178 f 041v 13 do 02-07-1388. 

Voornoemde Theodericus Buekentop machtigde zijn broer Henricus zijn 

cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Theodericus Buekentop dedit potestatem Henrico suo fratri (dg: p) 

monendi suos census pacciones et redditus et credita usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 04 f. 42. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 02-07-1388. 

 

BP 1178 f 042r 01 do 02-07-1388. 

Petrus die Snider, Ghibo gnd Pigge en Petrus zvw Johannes Leijten soen 

beloofden aan Elizabeth wv ....... van Essche 75 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Solvit. 

Petrus die Snider Ghibo dictus Pigge et Petrus filius quondam Johannis 

Leijten soen promiserunt Elizabeth relicte ....... ....... de Essche 

septuaginta quinque florenos Hollandie seu valorem a Remigii proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Sijmon et ....... [datum quinta 

post] Pe Pau. 

 

BP 1178 f 042r 02 do 02-07-1388. 

Johannes Boegart smid zvw Henricus Bogart verkocht aan Willelmus Loijer 

nzvw Johannes Loijer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op Langedonk, 

tussen kvw Roverus van de Maas enerzijds en Andreas van den Stocke van Hees 

anderzijds, reeds belast met 1 zwarte tournose. 

 

Johannes Boegart (dg: filius quond) faber filius quondam Henrici Bogart 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer filio naturali quondam (dg: q) 

Johannis Loijer hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Os ad 

                         
8 Zie → BP 1178 f 342r 07 do 20-01-1390, overdracht van de laatste 4 jaren 

van 5 jaren van een schuldbekentenis om elk jaar 16 oude schilden te 

betalen. Mogelijk toch overdracht van deze schuldbekentenis? 
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locum dictum op Langedonc inter hereditatem (dg: Eli) liberorum quondam 

Roveri de Mosa ex uno et inter hereditatem Andree van den Stocke de Hees 

ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno nigro Turonensi denario exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 042r 03 do 02-07-1388. 

Rodolphus die Bever zv Petrus die Bever ev Elizabeth, en Henricus zv 

Lambertus Keelbreker ev Hadewigis, dv Rutgherus van der Hellen, verkochten 

aan Henricus zv voornoemde Rutgherus van der Hellen alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Elizabeth evw Henricus Hoesdens. 

 

Rodolphus die Bever filius (dg: quondam) Petri die Bever maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris et Henricus filius (dg: quond) Lamberti 

Keelbreker maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filiarum (dg: 

quondam) Rutgheri van der Hellen omnia (dg: b) et singula bona eis et 

dictis suis uxoribus de morte quondam Elizabeth uxoris quondam Henrici 

Hoesdens successione advolutis quocumque loocorum (dg: infra parochiam) 

sitis ut dicebant vendiderunt Henrico filio dicti Rutgheri van der Hellen 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042r 04 do 02-07-1388. 

Theodericus zvw Ghisbertus gnd Bathen soen verkocht aan Petrus zvw Walterus 

Rennen soen van Ghemonden 1 morgen land, uit 4 morgen land, in 9 morgen 

land achter het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Petrus van Erpe 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Vrancken soen anderzijds, welke 4 morgen 

aan hem gekomen waren na erfdeling na overlijden van zijn ouders, belast 

met 6 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Theodericus filius quondam Ghisberti dicti Bathen soen (dg: quartam 

partem que Elizabeth filie quondam Johannis van der Rennendonc de morte 

quondam Johannis dicti Bathen soen fratris dicte Elizabeth jure 

successionis hereditarie advolutam) #unum iuger terre de [quatuor] 

iugeribus terre ad se spectantibus# in novem iugeribus terre sitis retro 

conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam Petri de Erpe ex uno et 

inter [hereditatem] quondam Johannis dicti Vrancken soen ex alio #et que 

quatuor iugera terre sibi de morte parentum successione sunt advoluta et 

sibi erga heredes suos cesserunt in partem# (dg: quam quartam partem 

dictus quondam Ghisbertus Bathen soen erga dictam Elizabeth suam sororem 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam quartam partem nunc ad se 

spectare dicebat) ut dicebat vendidit Petro filio quondam Walteri Rennen 

soen de Ghemonden supportavit cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

servare et obligationem et ?da et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti Ghisberti deponere) warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis oppido de Busco exinde solvendis. Testes 

Willelmus et Hubertus datum. 

 

BP 1178 f 042r 05 do 02-07-1388. 

Johannes van Wetten zv Henricus van den Loeken beloofde aan zijn broer 

Henricus 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over 4 jaar (di 

01-10-1392) te betalen. 

 

Johannes de Wetten filius (dg: quondam) Henrici van den Loeken promisit 

Henrico suo (dg: ?filio) #fratri# XX Hollant gulden seu valorem (dg: ad) 

a Remigii proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos. Testes 

Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 042r 06 do 02-07-1388. 

Henricus gnd Kampen en zijn vrouw Bela dvw Johannes gnd Boet beloofden aan 

Gerardus Ketellaer 25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 
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aanstaande (wo 11-11-1388) te betalen. 

 

Henricus dictus Kampen et (dg: Heil) Bela filia quondam Johannis dicti 

Boet eius uxor promiserunt Gerardo Ketellaer XXV Hollant gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042r 07 do 02-07-1388. 

Wernerus gnd Ebbekens soen, zijn zoon Otto en zijn schoonzoon Johannes van 

den Eijnde beloofden aan mr Wolphardus van Ghiessen 27 oude schilden of de 

waarde met Pasen over een jaar (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Wernerus dictus Ebbekens soen Otto eius filius Johannes van den Eijnde 

eius gener promiserunt magistro Wolphardo de Ghiessen XXVII aude scilde 

seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 042r 08 do 02-07-1388. 

Petrus zv Gerardus Witmeri verkocht aan Lambertus zv Lucas gnd Hannen soen 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in een b-erfpacht van 5 mud, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Gerardus Witmeri en na 

zijn overlijden aan voornoemde Petrus, en aan Gerardus, Johannes, Hermannus 

en Lambertus, kv voornoemde Gerardus Witmeri, gaande uit 13 stukken land in 

Schijndel, (1) achter Hilla gnd Geroncs, tussen kv Gerardus van der Voert 

enerzijds en Johannes gnd Stijnken anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Oude 

Yndstat, tussen Willelmus van Overacker enerzijds en Arnoldus gnd Oghen 

anderzijds, (3) ter plaatse gnd te Lacker, tussen Johannes van Scijnle zv 

Hermannus enerzijds en erfgoed van de heren van Ghemert anderzijds, (4) 

voor de plaats gnd die Beemden, tussen Luijta gnd Hannen enerzijds en 

Egidius van de Doorn anderzijds, (5) voor de plaats gnd die Beemden, tussen 

Johannes Rijcarden soen van der Voert enerzijds en voornoemde Willelmus van 

Overacker en Eefsa van den Borne anderzijds, (6) tussen Jacobus Coptiten 

enerzijds en de Gemene Beemden aldaar anderzijds, (7) ter plaatse gnd 

Halsakker, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Loze anderzijds, (8) 

achter de tuinen van de naburen aldaar, tussen Johannes Buekentop enerzijds 

en Lambertus gnd van den Hanenberch anderzijds, (9) ter plaatse gnd die 

Braken, tussen Johannes Boet enerzijds en Johannes gnd Hermans soen 

anderzijds, (10) naast de plaats gnd Meiheuvel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Margareta van den Eijnde anderzijds, (11) die Kloot, tussen 

Johannes Hermans soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (12) naast de 

plaats gnd Meiheuvel, tussen Rijcoldus gnd Agnesen soen enerzijds en 

voornoemde Johannes Hermans soen anderzijds, (13) ter plaatse gnd die 

Scoelen, tussen Johannes van Scijnle enerzijds en Daniel gnd Engbrechts 

soen anderzijds, (14) een huis, tuin en akker aldaar, tussen Nijcholaus 

Hagen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (15) 1 bunder beemd aldaar, 

tussen Henricus Hannen soen enerzijds en Mathijas van Hermalen anderzijds, 

welke onderpanden voornoemde Gerardus Witmeri voor (a) 1 obool 

hertogencijns, (b) 13½ penning oude cijns, (c) 9 penning nieuwe? cijns aan 

de heer van Helmond, (d) voornoemde pacht van 5 mud rogge uitgegeven had 

aan Johannes gnd Rijcarts soen van der Voert. 

Verkoper en met hem Gerardus Witmeri en Hermannus, Gerardus, Johannes en 

Lambertus, kv Gerardus Witmeri, beloofden lasten af te handelen. Voornoemde 

Gerardus Witmeri droeg zijn vruchtgebruik in voornoemde b-erfpacht van 1 

mud rogge over aan de koper. 

 

Petrus filius Gerardi Witmeri hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco ad se spectantem in annua et hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure que paccio quinque 

modiorum siliginis dicto (dg: -s) Gerardo Witmeri ad eius vitam et post 

eiusdem Gerardi decessum dicto Petro Gerardo Johanni Hermanno et Lamberto 

liberis dicti Gerardi Witmeri hereditario jure est solvenda hereditarie 

nativitatis Domini et in Buscoducis tradenda ex tredecim peciis terre 
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infrascriptis sitis in parochia de Scijnle quarum prima retro hereditatem 

Hille dicte Geroncs inter hereditatem liberorum Gerardi van der Voert ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Stijnken ex alio (dg: altera) 

secunda in loco dicto die Aude Yndstat inter hereditatem Willelmi de 

Overacker ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Oghen ex alio tercia 

in loco dicto te Lacker inter hereditatem Johannis de Scijnle filii 

Hermanni ex uno et inter hereditatem dominorum de Ghemert ex alio quarta 

ante locum dictum die (dg: ...) Beemde inter hereditatem Luijte dicte 

Hannen ex uno et inter hereditatem Egidii de Spina ex alio quinta ibidem 

ante dictum locum die Beemde (dg: di) vocatum inter hereditatem Johannis 

Rijcar[den] soen van der Voert ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi 

de Overacker et Eefse van den Borne ex alio latere sexta ibidem inter 

hereditatem Jacobi Coptiten ex uno et inter (dg: h) communia prata ibidem 

sita ex alio septima in loco dicto communiter Halsacker inter communem 

viam ex uno et inter hereditatem Henrici Loze ex alio octava retro ortos 

vicinorum ibidem inter hereditatem Johannis Buekentop ex uno et inter 

hereditatem Lamberti dicti van den Hanenberch ex alio nona in loco dicto 

die Braken inter hereditatem Johannis Boet ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Hermans soen ex alio decima iuxta locum dictum Meijhoevel 

inter communem viam ex uno et inter hereditatem Margarete van den Eijnde 

ex alio undecima dicta est die Cloet inter hereditatem Johannis Hermans 

soen ex uno et inter communem viam ex alio duodecima iuxta dictum locum 

(dg: Meij) Meijhoevel vocatum inter hereditatem Rijcoldi dicti Agnesen 

soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Hermans soen ex alio et 

tredecima in loco dicto die Scoelen inter hereditatem Johannis de Scijnle 

ex uno et inter hereditatem Danielis dicti Engbrechts soen ex alio sunt 

site item #ex# (dg: domum et o) domo et orto et agro sitis ibidem inter 

hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et inter (dg: here) communem viam ex 

alio insuper ex uno bonario prati sito ibidem inter hereditatem Henrici 

Hannen soen ex uno et inter hereditatem Mathije de Hermalen ex alio et 

quas hereditates dictus Gerardus Witmeri pro uno obulo census domino 

nostro duci ex pro hereditario censu (dg: trede) tredecim et dimidii 

denariorum antiqui census et novem denariis no... census domino de 

Helmont exinde solvendis atque pro [dicta] paccione quinque modiorum 

siliginis dicte mensure dederat ad pactum Johanni dicto Rijcarts soen van 

der Voert prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Lamberto 

(dg: filio quondam Johannis dicti Heijnkens soen promittens) filio Luce 

dicti Hannen soen promittentes et cum [eo] Gerardus Witmeri atque (dg: 

Joh) Hermannus Gerardus Johannes et Lambertus fratres liberi Gerardi 

Witmeri indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: 

deponere) in dicta paccione unius modii siliginis existentem deponere et 

sufficientem facere. Quo facto dictus Gerardus Witmeri suum usufructum 

sibi in dicta paccione unius modii siliginis competentem supportavit 

dicto emptori promittens [ratam servare et] obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 042r 09 do 02-07-1388. 

Petrus van Bascot, Nijcholaus zv Nijcholaus Willems soen en Rutgherus van 

Audenhoven beloofden aan Johannes Wederhout 18 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Petrus de Bascot Nijcholaus filius Nijcholai Willems soen et Rutgherus de 

Audenhoven promiserunt Johanni Wederhout XVIII Hollant gulden seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 05 f. 42v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 03-07-1388. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 04-07-1388. 

 in octavis Petri et Pauli: maandag 06-07-1388. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: dinsdag 07-07-1388. 
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 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 08-07-1388. 

 

BP 1178 f 042v 01 vr 03-07-1388. 

......us zv Henricus gnd Priem van Stripe verkocht aan zijn broer 

Cristianus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Henricus Priem. 

 

......us filius Henrici dicti Priem de Stripe omnia et singula bona sibi 

(dg: de) #post# mortem dicti Henrici Priem sui patris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita vendidit Cristiano 

suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Hubertus datum sexta post Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 042v 02 vr 03-07-1388. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel verkocht aan Beatrix Loden wv Matheus 

Posteels een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus gnd 

Ghenen soen van Gheffen met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan 

voornoemde Vastradus, gaande uit alle erfgoederen die wijlen Johannes gnd 

Melcer had liggen onder Geffen en Nuland. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel hereditariam paccionem duorum 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Arnoldus dictus 

Ghenen soen de Gheffen dicto Vastrado solvere tenetur hereditarie 

purificationis et in Busco tradere de et ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas Johannes dictus quondam Melcer infra parochias de 

Gheffen et de Nuwelant habuit situatas ut dicebat hereditarie vendidit 

Beatrici Loden relicte quondam Mathei Posteels promittens super omnia 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 03 za 04-07-1388. 

Johannes zvw Rijcardus van der Voert gaf uit aan Rijcardus zvw Lambertus 

gnd Jonge Lamken (1) 2 stukken land, in Schijndel, op de Akkers aldaar, 

(1a) tussen Arnoldus Egen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1b) 

tussen wijlen Jacobus Coptiten enerzijds en kvw Lambertus van der Heijden 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Rijcardus tot onderpand (2) de helft in 2 lopen 

roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aan Delschot, tussen Heijlwigis 

dvw Rijcardus van der Voert enerzijds en Hilla van der Veerdonc anderzijds. 

De brief van Johannes overhandigen aan Johannes van Houtem. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes #filius quondam# Rijcardi van der Voert duas pecias terre sitas 

in parochia de Scijnle (dg: quarum) supra agros ibidem quarum una inter 

hereditatem Arnoldi Egen ex uno et inter communem plateam ex uno et 

altera inter hereditatem (dg: liberorum) quondam Jacobi Coptiten ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti van der Heijden ex alio 

#sunt site# !datas! ad hereditariam paccionem Rijcardo filio quondam 

Lamberti dicti Jonge Lamken ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie (dg: ?partim ..) nativitatis Domini et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Rijcardus (dg: unam lopinatam) #medietatem ad se spectantem in 

duabus lopinatis# terre siliginee sitam in dicta parochia ad locum dictum 

aen Delscot inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Rijcardi van der 

Voert ex uno et inter hereditatem Hille van der Veerdonc ex alio ad 

pignus imposuit. Testes Ghisbertus et Willelmus datum sabbato post Petri 

et Pauli. Tradetur littera Johannis Johanni de Houtem. 
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BP 1178 f 042v 04 za 04-07-1388. 

Voornoemde Johannes zvw Rijcardus van der Voert verkocht voornoemde pacht 

aan Johannes van Houtem. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes dictam paccionem (dg: s) vendidit Johanni de Houtem 

promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 05 za 04-07-1388. 

Johannes van Puppel zvw Henricus van Puppel droeg over aan Arnoldus van 

Buchoven zvw Johannes een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Gerardus 

gnd Witmeri beloofd had aan voornoemde Johannes, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, die aan 

voornoemde Johannes behoorde, in een erfgoed dat was van Benedictus gnd 

Bits bakker, gelegen bij Den Bosch, over de brug naar het klooster Porta 

Celi, tussen Johannes van Wadepoel enerzijds en de Dieze die daarstroomt 

anderzijds. 

 

Johannes de (dg: Puppel) Puppel filius quondam Henrici de Puppel 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Gerardus dictus Witmeri 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex medietate que spectabat ad dictum Johannem 

in quadam hereditate que fuerat dudum Benedicti dicti Bits (dg: B) 

pistoris sita apud Buscumducis ultra pontem per quem itur versus 

conventum de Porta Celi inter hereditatem Johannis de Wadepoel ex uno et 

inter (dg: hereditatem) Dijesam ibidem decurrentem ex alio prout in 

litteris supportavit Arnoldo de Buchoven filio quondam Johannis cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 06 za 04-07-1388. 

Johannes zvw Rijcardus van der Voert verkocht aan Nijcholaus zv Henricus 

gnd Godewert een beemd in Schijndel, ter plaatse gnd aan die Keidonk, 

tussen Henricus Hannen soen enerzijds en Mathijas van Hermalen en Lucas szv 

Margareta van Gherwen anderzijds, belast met ¼ deel van 4 schelling oude 

cijns, diie voornoemde verkoper Johannes moet leveren aan de heer van 

Helmond, gaande uit zijn erfgoederen aldaar. 

 

Solvit totum. 

Johannes filius quondam Rijcardi van der Voert pratum situm in parochia 

de Scijnle ad locum dictum aen die Keijdonc inter hereditatem Henrici 

Hannen soen ex uno et inter hereditatem Mathije de Hermalen et Luce 

generi (dg: Luc) Margarete de Gherwen ex alio ut dicebat vendidit 

Nijcholao filio Henrici dicti Godewert promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta quarta parte quatuor solidorum antiqui 

census quos dictus Johannes venditor domino de Helmont solvere tenetur ex 

suis hereditatibus ibidem sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 07 za 04-07-1388. 

Gerardus van den Boer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van den Boer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 08 za 04-07-1388. 

Voornoemde Nijcholaus zv Henricus Godewert verkocht aan Johannes Rijcarts 

soen van der Voert 75 roeden turf, in een kamp van voornoemde Nijcholaus, 

in Schijndel, tussen Albertus van Kessel enerzijds en Johannes van Houtem 

anderzijds, te weten de 75 roeden die voornoemde Johannes Rijcarts soen 

uitgekozen heeft in voornoemd kamp. De koper mag de turf binnen 3 jaar 

hieruit uitgraven; als de turf uitgegraven en afgevoerd is, dan gaat de 
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grond terug naar de verkoper. 

 

Solvit totum. 

Dictus Nijcholaus filius Henrici Godewert septuaginta quinque virgatas 

dictas roeden cespitum sitas in quodam campo dicti Nijcholai sito in 

parochia de Scijnle (dg: ex) inter hereditatem (dg: Nijcholai) Alberti de 

Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis de Houtem ex alio scilicet 

LXXV virgatas quas Johannes Rijcarts soen van der Voert elegerit in dicto 

campo ut dicebat vendidit dicto Johanni Rijcarts soen promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus emptor 

(dg: dict) cespites dictarum LXXV virgatarum effodere et #quod exponetur 

slaen# infra tres annos datam presentium sine medio sequentium et cum 

dicti cespites fuerint effossi et amoti extunc fundus dictarum (dg: 

hereditatum) LXXV virgatarum ad dictum venditorem revertetur hereditarie. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 09 za 04-07-1388. 

Johannes van Doerne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Doerne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 10 ma 06-07-1388. 

Nijcholaus zvw Arnoldus zvw Rutgherus van ?Moenle verkocht aan Henricus zvw 

Hermannus die Rode van Nijsterle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen 

roggeland, in Hees, ter plaatse gnd op Zochel, in een hoeve van wijlen 

Nijcholaus van Zochel, tussen Nijcholaus zvw Nijcholaus van Zochel 

enerzijds en Lambertus die Wever anderzijds, (2) een stuk land, in Hees, 

ter plaatse gnd in de Beemd, tussen Wellinus Dircs soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 1 penning cijns. 

 

Solvit totum. 

Nijcholaus filius quondam Arnoldi filii quondam Rutgheri de [?Mo]enle 

hereditarie vendidit (dg: Herman) Henrico filio quondam Hermanni die Rode 

de Nijsterle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie pruficationis et in Busco tradendam ex (dg: 

pe) sex lopinatis terre siliginee dicti venditoris sitis in parochia de 

Hees ad locum dictum op Zochel (dg: inter) in (dg: hereditate) manso 

quondam Nijcholai de Zochel inter hereditatem Nijcholai filii quondam 

Nijcholai de Zochel ex uno et inter hereditatem Lamberti (dg: . ex) die 

Wever ex alio atque pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in 

den Beemt inter hereditatem Wellini Dircs soen ex uno et inter 

communitatem ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno denario census exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Sijmon et Berwout datum in octavis Petri et Pauli. 

 

BP 1178 f 042v 11 ma 06-07-1388. 

Arnoldus zvw Nijcholaus van Zochel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai de Zochel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 12 ma 06-07-1388. 

Willelmus gnd Poijnne van Blitterswijc alias gnd van den Porten droeg over 

aan Aleijdis dvw Henricus Vrient, tbv haar en kv voornoemde Aleijdis 

verwekt door Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Gielijs, het deel, 

dat thans behoort aan Reijnerus zv voornoemde Johannes van Berze, resp. aan 

hem zal behoren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, in alle 

goederen, die voornoemde Johannes van Berze verworven had na overlijden van 

zijn eerste vrouw Betta mv voornoemde Reijnerus, resp. nog zal verwerven, 
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aan Adam van Mierd, tbv voornoemde Willelmus, overgedragen. 

 

Willelmus dictus Poijnne de Blitterswijc alias dictus van den Porten 

totam partem et omne jus Reijnero filio Johannis de Berze filii quondam 

Willelmi dicti Wil Gielijs ad presens competentes atque post mortem dicti 

Johannis sui patris competituras ac jure successionis hereditarie 

advolvendas in omnibus et singulis bonis que dictus Johannes de Berze 

post decessum quondam Bette sue prime uxoris matris olim dicti Reijneri 

acquisiverat ac pro quoque tempore futuro acquiret quocumque locorum 

consistentibus sive sitis supportatas Ad! de Mierd ad opus dicti (dg: 

Reijner) #Willelmi# prout in litteris supportavit Aleijdi filie quondam 

Henrici Vrient ad opus sui et ad opus liberorum ab eadem Aleijde (dg: -s) 

et dicto Johanne de Berze pariter genitorum et generandorum (dg: pro) cum 

litteris et jure promittens ratam servare tali condicione dicte pars et 

jus post decessum dictorum Johannis de Berze et Aleijdis amborum 

integraliter ad dictos liberos a dictis Johanne de Berze et Aleijde 

pariter genitos et generandos hereditario jure s[?ucc]edent et (dg: ad) 

devolventur. Testes (dg: Sijmon) datum supra. 

 

BP 1178 f 042v 13 di 07-07-1388. 

Johannes van de Dijk verklaarde dat mr Henricus van den Venne timmerman en 

Theodericus Pas 62 Hollandse gulden betaald hebben in afkorting van 124 

Hollandse gulden, aan voornoemde Johannes beloofd door voornoemde mr 

Henricus en Theodericus. 

 

Johannes de Aggere palam recognovit sibi #magistrum# Henricum van den 

Venne (dg: et Eli carparium et) carpentarium et Theodericum Pas 

persolvisse LXII Hollant gulden in abbreviationem centum et XXIIII 

Hollant gulden promissorum dicto Johanni a magistro Henrico et Theoderico 

predictis in litteris scabinalibus ut dicebat. Testes Sijmon [et] Lonijs 

datum (dg: tercia) in crastino octavarum Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 042v 14 wo 08-07-1388. 

Jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes van Achel met goederen 

van den Hulze, in Sint-Oedenrode. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Hulpen omnes 

vendiciones et alienaciones factas cum bonis van den Hulze #sitis in 

parochia de Rode# per Johannem de Achel calumpniavit. Testes Ghisbertus 

et Lonijs datum (dg: se) quarta post octavas Petri et Pauli. 

 

1178 mf2 A 06 f. 43. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1388. 

 

BP 1178 f 043r 01 do 09-07-1388. 

Johannes Kepken zv Elizabeth gnd van Gheffen droeg over aan Henricus zv 

Henricus van Helvoert een huis en hofstad, tussen Den Bosch en Hintham, 

naast de nieuwe dijk, tussen Willelmus Hake zvw Ghibo Tolinc enerzijds en 

Johannis Canne? anderzijds, welke hoofstad overal 50 voet breed is en reikt 

vanaf voornoemde dijk achterwaarts tot aan Henricus gnd van Merlaer, aan 

eerstgenoemde Johannes Kepken uitgegeven door voornoemde Willelmus Hake, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Kepken filius Elizabeth dicte de Gheffen domum et domistadium 

sitas inter Buscumducis et Hijntam (dg: ....) iuxta #novum# aggerem 

[inter hereditatem] Willelmi Hake filii quondam Ghibonis Tolinc ex uno et 

inter hereditatem Johannis [?C]anne ex alio et quod domistadium predictum 

continet quinquaginta pedatas ubique in latitudine et tendit a dicto 

aggere retrorsum usque ad hereditatem Henrici dicti de Merlaer datas ad 

censum primodicto Johanni Kepken a dicto Willelmo Hake prout in litteris 
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supportavit Henrico filio Henrici de Helvoert cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

(dg: censibus) censu in dictis litteris contento. Testes Sijmon et 

Hubertus datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 043r 02 do 09-07-1388. 

Reijnerus zvw Ghibo van Katten verkocht aan Johannes zv Petrus Coninc een 

stuk beemd, in Gerwen, ter plaatse gnd in die Hoeve, tussen Johannes zv 

Petrus gnd Tolinc enerzijds en voornoemde Reijnerus anderzijds. 

 

Reijnerus filius quondam Ghibonis de Katten peciam prati sitam in 

parochia de Gherwen in loco dicto in die Hoeve inter hereditatem Johannis 

filii Petri dicti Tolinc ex (dg: utroque latere coadiacentem) uno et 

inter hereditatem dicti Reijneri ex alio hereditarie vendidit (dg: Joh) 

dicto Johanni filio (dg: quondam) Petri Coninc promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 03 do 09-07-1388. 

Henricus zv Walterus Ghiben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Walteri Ghiben soen prebuit et (dg: p) reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 04 do 09-07-1388. 

Henricus Weijer ev Margareta dv Ludovicus van Eijndouts droeg over aan 

Johannes van Voerseldonc alle goederen, die aan hem en voornoemde Margareta 

gekomen waren na overlijden van Elizabeth, ndv voornoemde Ludovicus en ev 

voornoemde Johannes, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Henricus Weijer maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

(dg: q) Ludovici de Eijndouts omnia bona sibi et dicte Margarete de morte 

quondam Elizabeth filie naturalis olim dicti Ludovici uxoris olim 

Johannis van (dg: Ver-) #Voer#-seldonc successione advoluta et post 

mortem eiusdem Johannis successione advolvenda supportavit dicto Joahnni 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 05 do 09-07-1388. 

Mr Jacobus van Uden zvw Jacobus van Uden droeg over aan zijn moeder 

Elizabeth alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Henricus van Uden en diens vrouw Eefsa, grootouders van voornoemde mr 

Jacobus. 

 

Magister Jacobus de Uden filius quondam Jacobi de Uden omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Henrici de Uden et Eefse sue uxoris avi et 

avie olim dicti magistri Jacobi successone advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Elizabeth sue matri promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 06 do 09-07-1388. 

Theodericus zvw Florencius gnd Floer Bierman verkocht aan Cristina van der 

Heijden 1/6 deel, in een stuk beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Morddonk, 

tussen Gobelinus van den Berge enerzijds en Nijcholaus van Laervenne 

anderzijds, belast met een cijns. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Florencii dicti Floer Bierman unam sextam 

partem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de Helvoert in 

loco dicto Morddonc inter hereditatem Gobelini van den Berge ex uno et 
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inter hereditatem Nijcholai de Laervenne ex alio ut dicebat vendidit 

Cristine van der Heijden promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: censibus domini) censu exinde de jure solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 043r 07 do 09-07-1388. 

Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen verkocht aan Willelmus zvw Johannes 

van Meijelsfoert een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, rondom 

tussen Elizabeth dvw Henricus van den Loe. 

 

Solvit. 

Jacobus filius (dg: quondam) Johannis dicti Jordens soen (dg: de) peciam 

terre sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Henrici van den Loe circumquaque 

adiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo (dg: de Me) filio 

quondam Johannis de Meijelsfoert promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 08 do 09-07-1388. 

Ghisbertus Vullinc verkocht aan Jacobus zv Johannes Jordens soen een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen wijlen Heijlwigis van 

Collenberch enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds. 

 

Solvit. 

Ghisbertus Vullinc peciam terre sitam in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem quondam Heijlwigis de Collenberch ex uno 

et inter hereditatem Jacobi filii Johannis Jordens soen ex alio ut 

dicebat vendidit dicto Jacobo promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 09 do 09-07-1388. 

Henricus Loze en Goeswinus van Tula nzvw hr Johannes beloofden aan 

Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert 24 oude schilden, 41 Hollandse plakken 

voor 1 oude schild gerekend of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1388) te betalen. 

 

Henricus Loze et Goeswinus (dg: f) de Tula filius naturalis quondam 

domini Johannis promiserunt Nijcholao filio Huberti de Ghemert XXIIII 

aude scilde scilicet (dg: XLII) XLI (dg: aude) Hollant placken pro 

quolibet auden scilt seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 10 do 09-07-1388. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Petrus Pels verwer 158 

Hollandse dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Petro Pels 

tinctori centum et LVIII (dg: ..) Hollant dobbel scilicet III florenos 

pro II (dg: Holl) dobbel computato seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 11 do 09-07-1388. 

Lambertus van den Hanenberch schonk aan Henricus zv Johannes van der 

Weteringen en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Lambertus een n-erfpacht 

van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit goederen van voornoemde Lambertus, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Wijbos. 

 

Lambertus van den Hanenberch hereditariam paccionem (dg: XXII) XX 

lopinorum siliginis mensure (dg: sol) de Busco solvendam hereditarie 
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purificationis et in Busco tradendam ex bonis dicti Lamberti sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto Wijbossche (dg: ut dicebat) et ex 

attinentiis dictorum bonorum universis ut dicebat supportavit Henrico 

filio Johannis van der Weteringen cum Elizabeth sua uxore filia dicti 

Lamberti nomine dotis ad jus oppidi promittens warandiam (dg: et suf). 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 12 do 09-07-1388. 

Voornoemde Lambertus van den Hanenberch verkocht aan Henricus zv Johannes 

van der Weteringen (1) 4 lopen roggeland, in Dinther, in goederen gnd te 

Hanenberg, ter plaatse gnd Hanenberg, te weten de 4 lopen naast de grond 

van het huis van voornoemde goederen, zoals omgraven, (2) de helft van de 

rest van voornoemde goederen, geheel de goederen belast met een b-erfcijns 

van 12 oude groot 2 penning, en een b-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche 

maat, waarvan de koper een helft zal betalen en leveren, gaande uit zijn 

helft van de rest van de goederen. 

 

Dictus Lambertus quatuor lopinatas terre #siliginee# sitas in parochia de 

(dg: Scijnle) #Dijnter# in bonis #dicti! te Hanenberch# dicti Lamberti 

sitis in parochia de (dg: Scijnle in loco dicto Wijbossche) #Dijnter in 

loco dicto Hanenberch# scilicet illas quatuor lopinatas terre que site 

sunt iuxta fundum domus dictorum bonorum prout ibidem circumfossate sunt 

atque medietatem totius residui dictorum bonorum cum suis attinentiis 

quocumque locorum consistentium sive sitorum ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio Johannis van der Weteringen promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto (dg: medietate) #hereditario censu# XII 

grossorum antiquorum #et II denariorum# et (dg: here medietate) et 

hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de Busco ex dictis 

integris bonis cum suis attinentiis de jure de quibus dictus emptor unam 

medietatem ex predicta medietate dicti totius residui (dg: solv) bonorum 

predictorum solvere tenebitur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 13 do 09-07-1388. 

Johannes van der Weteringen gaf uit aan Ludovicus wollenklerenwever 2 

strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Schrijvers Hoeve, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen kvw Henricus van den Mortel enerzijds en voornoemde 

Ludovicus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling geld met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes van der Weteringen duas strepas terre sitas in parochia de 

Scijnle in loco dicto Scrivers #Hoeve# in loco dicto (dg: Eile) Eilde 

(dg: ?q) inter hereditatem (dg: quond) liberorum quondam Henrici van den 

Mortel ex uno et inter hereditatem Ludovici (dg: de) textoris laneorum ex 

alio ut dicebat (dg: ve) dedit ad hereditarium censum (dg: .) dicto 

Ludovico ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario (dg: h) censu 

XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 14 do 09-07-1388. 

Henricus zv Johannes van der Weteringen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis van der Weteringen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 15 do 09-07-1388. 

Nijcholaus Lauwer beloofde aan Petrus Pels verwer 88 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 
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Nijcholaus Lauwer promisit Petro (dg: Pels) Pels tinctori octoginta octo 

Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro (dg: quolibet) duobus 

dobbel computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 16 do 09-07-1388. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Voertman verkocht aan Ghibo gnd Lobbel, tbv 

Elizabeth Yeven dochter en nkv voornoemde Elizabeth verwekt door hr 

Arnoldus van Ghemert priester, een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse 

gnd in die Harde Beemden, tussen Jacobus van den Hulze enerzijds en Petrus 

van Gherwen anderzijds, belast met de grondcijns. Zou een van voornoemde 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat het stuk beemd naar 

de overblijvende kinderen. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Voertman peciam prati sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto in die Harde Beemde inter hereditatem 

Jacobi van den Hulze ex uno et inter hereditatem Petri de Gherwen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni dicto Lobbel (dg: ad opus 

puerorum naturalium) #ad opus# Elizabeth Yeven dochter et ad opus (dg: 

lib) puerorum naturalium eiusdem Elizabeth ab eadem et domino Arnoldo de 

Ghemert presbitro pariter genitorum et generandorum promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo hoc 

addito si aliquis dicto[rum] puerorum decesserit sine prole legitima quod 

extunc dicta pecia prati ad illos eorundem supervivos remanentes 

devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043r 17 do 09-07-1388. 

Johannes van den Bogart verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Arnoldus. 

 

Johannes van den Bogart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto domino Arnoldo. 

 

1178 mf2 A 07 f. 43v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1388. 

 anno LXXX octavo mensis julii die nona: donderdag 09-07-1388. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1388. 

 anno LXXX octavo mensis julii die X: vrijdag 10-07-1388. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 11-07-1388. 

 

BP 1178 f 043v 01 do 09-07-1388. 

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner verkocht aan Johannes van Oijen 

zvw Rutgherus van Hijnen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 12 lopen 

aangelegen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Johannes Zelen soen enerzijds en wijlen Ludekinus Hagen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner hereditarie 

vendidit Johanni de Oijen (dg: de Hijnen) filio quondam Rutgheri de 

Hijnen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex domo 

et orto et XII lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum (dg: di) Crumvoert inter 

hereditatem Johannis Zelen soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Ludekini Hagen ex alio promittens #super habita et habenda# warandiam 

(dg: ve) et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius solvendis et 

(dg: solver) sufficientem facere. Testes Willelmus et Theodericus datum 

quinta post octavas Pe Pau. 
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BP 1178 f 043v 02 do 09-07-1388. 

Eligius gnd Loij zvw Alants van den Berghe verkocht aan Danijel zv 

Godefridus gnd Goebel van den Boegart een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

beemd, in Boxtel, in Liemde, ter plaats gnd Kasteren, tussen Johannes van 

Derentheren en de zijnen enerzijds en een weg gnd Molenweg, behorend aan 

Johannes van Casteren, anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. De brief 

overhandigen aan Coel van den Stedeeijken. 

 

Eligius dictus Loij filius quondam Alants van den Berghe hereditarie 

vendidit Danijeli filio Godefridi dicti Goebel van den Boegart 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati sita in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Casteren 

inter hereditatem Johannis de Derentheren et suorum sociorum in hoc ex 

uno et inter (dg: hereditatem) viam dictam Molenwech #spectantem ad 

Johannem de Casteren# promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera Coel van den 

Stedeeijken. 

 

BP 1178 f 043v 03 do 09-07-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (zo 02-

02-1388), met 24 Hollandse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Zou hij niet terugkopen, 

dan betaalt voornoemde Danijel aan voornoemde Eligius 24 Hollandse gulden 

of de waarde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de 

Kloot, Nijcholaus gnd Coel van den Stedeeijken en Rutgherus van den 

Slaepbroec. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo purificationis 

proxime preterito sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum XXIIII Hollant gulden seu valore et cum paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis etc ut in forma et si non redemerit 

extunc dictus Danijel solvet dicto Eligio ad hunc XXIIII Hollant gulden 

seu valorem. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Nijcholao dicto 

(dg: Col) Coel (dg: S) van den Stedeeijken Rutghero #van den Slaepbroec# 

fab[ro] testibus anno LXXX octavo mensis julii die (dg: .) nona hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 043v 04 vr 10-07-1388. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Henricus van Goederheijle verwer 36 

Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 Hollandse dobbel gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit (dg: Lamberto) Henrico de Goederheijle 

tinctori XXXVI Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Ghisbertus et Sijmon datum sexta post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1178 f 043v 05 vr 10-07-1388. 

Gheerlacus zvw Johannes van Nuwelant en Gerardus Kepken van Nuwelant 

verkochten aan Henricus van Gheffen zv Elizabeth een n-erfcijns van 6 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, tuin en een aangelegen 

kamp, 3½ morgen groot, gnd dat Rijsbroec, in Geffen, tussen Luijtgardis wv 

voornoemde Johannes van Nuwelant enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gheerlacus filius quondam Johannis de Nuwelant et Gerardus Kepken de 

Nuwelant hereditarie vendiderunt Henrico de Gheffen filio Elizabeth 
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hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex (dg: quodam) domo et orto et quodam campo #tribus! et 

dimidio! iugeribus continente# dicto dat Rijsbroec sibi adiacente sitis 

in parochia de Gheffen inter hereditatem (dg: co d) Luijtgardis relicte 

dicti quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter communem plateam ex 

alio promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes (dg: d) Sijmon et Theodericus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 043v 06 vr 10-07-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar ingaande heden, met 48 Hollandse 

gulden of de waarde, met de cijns van het jaar van wederkoop en met 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes van Enode en Theodericus van 

Heze. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XLVIII Hollant 

Hollant (dg: se) gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Johanne de Enode Theoderico de Heze testibus 

anno LXXX octavo mensis julii die (dg: octava) #X# hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 043v 07 vr 10-07-1388. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge beloofde aan Theodericus zvw 

Johannes van Heze 12 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes (dg: die) filius quondam Willelmi dicti die Hertoge promisit 

Theoderico filio quondam Johannis de Heze XII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043v 08 vr 10-07-1388. 

Mechtildis wv Arnoldus Wellens verhuurde aan Walterus van Griensvenne 4 

morgen minus 1 hont land, achter het klooster Porta Celi, tegenover een 

hofstad van wijlen Roverus Uden soen, tussen Theodericus Werner enerzijds 

en een steeg anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (ma 11-11-1387), per jaar voor 8 Hollandse gulden en 20 

Hollandse plakken of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde 

Mechtildis verklaarde dat het geld van de eerste 3 jaar is voldaan. 

Voornoemde Walterus zal het land in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Solvit Mechtildis. 

Mechtildis relicta quondam Arnoldi Wellens quatuor iugera terre minus uno 

hont terre sita retro conventum de Porta Celi (dg: inter ad locum dictum) 

in opposito domistadii quondam Roveri Uden soen (dg: ex u) inter 

hereditatem Theoderici Werner ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam 

stegam ex alio locavit Waltero de Griensvenne ab eodem ad spacium septem 

annorum a festo Martini proxime preterito sine medio sequentium anno 

quolibet pro !pro octo Hollant gulden et XX Hollant (dg: gu) placken seu 

valore dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum septem annorum (dg: 

ann) Martini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: repromisit) alter repromisit super omnia. Quo facto 

dicta Mechtildis recognovit sibi de pecunia ..... (dg: tr) dictorum trium 

#primorum# annorum dicte locacionis fore satisfactum per dictum Walterum 

hoc addito quod dictus Walterus dictam! hereditates! (dg: non) in ultimo 

anno dictorum septem annorum non seminabit. Testes datum supra. 

Duplicetur. 
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BP 1178 f 043v 09 vr 10-07-1388. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Henricus van Goederheijle verwer 13½ 

Hollandse dobbel, 3 gulden of de waarde voor 2 dobbel mottoen gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit Henrico de Goederheijle tinctori XIII et 

dimidium Hollant dobbel scilicet III gulden seu valorem pro duobus dobbel 

mottoen computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 043v 10 za 11-07-1388. 

Gerardus zvw Arnoldus gnd Noijten zvw Arnoldus Nollen verkocht aan 

Godefridus gnd Godde zvw Johannes Hoevers soen van Lijt een b-erfcijns van 

2 pond (dg: gemeen paijment), met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 

een stuk land, in Groot Lith, ter plaatse gnd Zocweiden, tussen Rodolphus 

Rover zvw Gerardus Cakuijs soen enerzijds en Arnoldus Noijten Peters soen 

anderzijds, (2) een hofstad, in Groot Lith, tussen voornoemde Arnoldus 

Noijten Peters soen enerzijds en de maasdijk anderzijds, (3) een huis en 

tuin in Groot Lith, op de maasdijk, tussen Aleijdis Moenen enerzijds en 

Eefsa Peters anderzijds, (4) een stuk land in Groot Lith, tussen voornoemde 

Rodolphus Rover enerzijds en erfgoed van de abt van Sint-Truiden 

anderzijds, welke cijns wijlen eerstgenoemde Arnoldus Noijten verworven had 

van voornoemde Rodolphus Rover, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus filius (dg: f) quondam Arnoldi dicti Noijten filii quondam (dg: 

Ro) Arnoldi Nollen hereditarium censum II librarum (dg: communis 

pagamenti) quem se solvendum habere dicebat hereditarie Martini ex pecia 

terre sita in parochia de Groet Lijt in loco dicto Zocweijden inter 

hereditatem Rodolphi Rover filii quondam Gerardi Cakuijs soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Noijten Peters soen ex alio item ex domistadio 

sito in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi Noijten Peters soen 

#predicti# ex uno (dg: en) et inter aggerem Mose ex alio item ex domo et 

orto sitis in dicta parochia supra aggerem Mose inter hereditatem 

Aleijdis Moenen ex uno et inter hereditatem Eefse Peters ex alio item ex 

pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem dicti Rodolphi Rover 

ex uno et inter hereditatem abbatis sancti Trudonis ex alio et quem 

censum #primo#-dictus quondam Arnoldus Noijten erga dictum Rodolphum 

Rover acquisiverat ut dicebat et quem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido dicto Godde filio quondam Johannis Hoevers 

soen de Lijt promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et primodicti quondam Arnoldi Noijten et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Arnoldi Noijten deponere. Testes Ghisbertus et Berwout 

datum sabbato post octavas Pe Pauli. 

 

1178 mf2 A 08 f. 44. 

 in festo Margarete: maandag 13-07-1388. 

 

BP 1178 f 044r 01 ma 13-07-1388. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Andreas Mol de oudere 19 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1388) te betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit Andree Mol seniori XIX Hollant dobbel scilicet 

III florenos Hollandie pro duobus dobbel [computato ad nativitatis] 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Sijmon datum 

(dg: secunda) in festo Margarete. 

 

BP 1178 f 044r 02 ma 13-07-1388. 

Walterus van Audenhoven gaf uit aan Walterus Coman (1) een stuk land in 

Moergestel, tussen erfgoed van de investiet van de kerk van Moergestel 

enerzijds en Willelmus zv Enghela Goden soen van der Houtvoert anderzijds, 
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met een eind strekkend aan een gemene weg, en met het andere eind aan 

wijlen Gerardus Scilder, zoals dit behoorde aan Roverus van der Hake; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 21 penning oude cijns, en thans voor (b) een 

n-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 

Moergestel te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Walterus Coman tot onderpand (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Moergestel, gaande uit een stuk land 

van voornoemde Walterus Coman, in Moergestel, ter plaatse gnd die Hoeve, 

beiderzijds tussen kvw Gobelinus van Stoct. 

 

Walterus de Audenhoven peciam terre sitam in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc inter hereditatem investiti ecclesie de Ghestel predicta ex 

uno et inter hereditatem Willelmi filii Enghele Goden soen van der 

Houtvoert ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem quondam Gerardi Scilder prout ibidem sita est 

et ad Roverum van der Hake spectare consuevit dedit ad hereditariam 

paccionem Waltero Coman ab eodem hereditarie possidendam pro XXI denariis 

antiqui census annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione (dg: qu) trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Ghestel 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Ghestel predicta tradenda ex premissis promittens #super 

habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus Walterus 

#Coman# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure 

solvendam et recipiendam ex pecia terre dicti Walteri Coman sita in dicta 

parochia (dg: an) in loco dicto die Hoeve (dg: a) inter hereditatem (dg: 

q) liberorum quondam (dg: Godefridi dicti) Gobelini van Stoct ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Sijmon et 

Ghisbertus datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 03 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven gaf uit aan Nijcholaus die Wit (1) een 

stuk land, gnd Alarts Akker, in Moergestel, tussen wijlen Gerardus Scilder 

enerzijds en Walterus die Gheijster anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 1½ oude groot, en thans voor (b) een n-erfpacht van 41 lopen rogge, 

maat van Moergestel, met Lichtmis in Moergestel te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1390). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Nijcholaus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van 

Moergestel, gaande uit een huis, tuin, 3 lopen roggeland en ½ bunder 

aangelegen heide, aan hem behorend, in Moergestel, ter plaatse gnd Dalmers 

Goet, tussen kvw Gobelinus van Stoct enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Dictus Walterus de Audenhoven peciam terre dictam Alarts Acker sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem quondam Gerardi 

Scilder ex uno et inter hereditatem Walteri die Gheijster ex alio dedit 

ad hereditariam paccionem Nijcholao die Wit ab eodem hereditarie 

possidendam pro uno et dimidio grossis antiquis annuatim exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione quadraginta unius lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Bus) Ghestel predicta danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in primo termino ultra annum et in Ghestel 

predicta (dg: p) tradenda ex premissis promittens #super habita et 

habenda# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et ad 

maiorem securitatem dictus Nijcholaus hereditariam paccionem XX lopinorum 

siliginis dicte mensure solvendam et recipiendam annuatim ex domo et orto 

et tribus lopinatis terre siliginee et dimidio bonario terre mericalis 

sibi adiacente (dg: sitis in dicta) ad se spectantibus sitis in dicta 

parochia in loco dicto Dalmers Goet inter hereditatem liberorum quondam 

Gobelini van Stoct ex uno et inter communitatem ex alio ad pignus 

imposuit promittens super omnia dictos domum et ortum tres lopinatas et 

dimidium bonarium terre merice sufficientes facere pro solucione dicte 
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paccionis XX lopinorum siliginis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 04 ma 13-07-1388. 

Willelmus Bijerken soen van Zeelst droeg over aan Jacobus zv Jacobus van 

Baest 14½ bunder beemd in Wippenhout, tussen Willelmus van Audenhoven en 

Walterus zv Willelmus gnd Corten van Spoerdonc enerzijds en Ghibo van Peelt 

en zijn kinderen anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met 

het andere einde aan de plaats gnd Langdonk, belast met cijnzen aan de heer 

van Helmond, te weten per bunder 40 schelling geld, in Oirschot te betalen. 

 

Willelmus Bijerken soen de Zeelst (dg: XV et dimidium) XIIII et dimidium 

bonaria (dg: terre) #prati# sita in (dg: parochia) loco dicto Wippenhout 

inter hereditatem Willelmi de Audenhoven et Walteri filii Willelmi dicti 

Corten de Spoerdonc ex uno et inter hereditatem Ghibonis de (dg: B) Peelt 

#(dg: ...)# et eius liberorum ex alio tendentia cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad locum dictum Langdonc ut dicebat 

supportavit Jacobo filio Jacobi de Baest promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus domino de Helmont 

exinde solvendis scilicet de quolibet bonario XL solidos monete et in 

Oerscot tradendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 05 ma 13-07-1388. 

Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan hr Ancelmus van Baest, tbv 

Aleijdis dvw Petrus van der Kijevits Hoeven, 2 bunder beemd in Wippenhout, 

tussen Willelmus van Audenhoven en Walterus zv Willelmus Corten van 

Spoerdonc enerzijds en Nijcholaus die Wit anderzijds, strekkend met een 

eind aan de plaats gnd Langdonk, en met het andere eind aan de gemeint, 

belast met 4 pond geld aan de heer van Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest duo bonaria prati sita in loco dicto 

Wippenhout inter hereditatem Willelmi de Audenhoven et Walteri filii (dg: 

f) Willelmi Corten de Spoerdonc ex uno et inter hereditatem Nijcholai die 

Wit ex alio tendentia cum uno fine ad locum dictum Langdonc (dg: ex uno 

et inter) #et cum reliquo fine ad# communitatem ex alio ut dicebat 

vendidit domino Ancelmo de #(dg: Best) Baest# ad opus Aleijdis filie 

quondam Petri van der Kijevits Hoeven promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor libris monete domino 

de Helmont exinde solvendis et in Oerscot tradendis. Testes datum supra. 

Tradetur littera domino Ancelmo de BaeSint- 

 

BP 1178 f 044r 06 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Nijcholaus die Wit 2 

bunder beemd, in Wippenhout, tussen Aleijdis dvw Petrus van den Kijevits 

Hoeven enerzijds en Henricus van der Cameren van Moergestel anderzijds, 

strekkend met een eind aan de plaats gnd Langdonk en met het andere eind 

aan de gemeint, belast met 4 pond geld aan de heer van Helmond, in Oirschot 

te betalen. 

 

Dictus Jacobus duo bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout inter 

hereditatem Aleijdis filie quondam Petri van den Kijevits Hoeven ex uno 

et inter Henrici van der Cameren (dg: ex alio) de Ghestel prope 

Oesterwijc ex alio tendentia cum uno fine ad locum dictum Langdonc (dg: 

ex uno et inter communitatem ex alio) et cum reliquo fine ad communitatem 

hereditarie vendidit Nijcholao die Wit promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere ex hereditario censu IIII librarum 

monete domino de Helmont exinde solvendo et in Oerscot tradendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 07 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Nijcholaus die Wit beloofde aan hr Ancelmus van Baest 27 

Hollandse gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, op Sint-
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Gertrudis aanstaande (wo 17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus die Wit promisit domino Ancelmo de (dg: Ba) Baest XXVII 

Hollant gulden scilicet XVII (dg: Holl) Vleemsche placken pro quolibet 

gulden computato ad diem Gertrudis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 08 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Henricus van der 

Cameren van Moergestel 2 bunder beemd in Wippenhout, tussen Nijcholaus die 

Wit enerzijds en Henricus Maes anderzijds, strekkend met een einde aan de 

plaats gnd Langdonk en met het andere einde aan de gemeint, belast met een 

b-erfcijns van 4 pond geld aan de heer van Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

Dictus Jacobus duo bonaria prati sita in Wippenhout inter hereditatem 

Nijcholai die Wit ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: .) Maes ex 

alio tendentia cum uno fine ad locum dictum Langdonc et cum reliquo fine 

ad communitatem ut dicebat vendidit Henrico van der Cameren de Ghestel 

(dg: de .) prope Oesterwijc promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: X) IIII librarum 

monete domino de Helmont exinde solvendo et in Oerscot tradendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 09 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Henricus van der Cameren beloofde aan hr Ancelmus van Baest 54 

Hollandse gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Gertrudis aanstaande (wo 17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Henricus van der Cameren promisit domino Ancelmo de Baest LIIII 

#Hollant# gulden scilicet XVII Vleemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad diem beate Gertrudis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 10 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Henricus van der 

Cameren van Moergestel 1 bunder beemd in Wippenhout, tussen de plaats gnd 

Langdonk enerzijds en Gerardus Maes, Henricus Wouters, Willelmus Sceijnckel 

en Wouterus Wouters soen anderzijds, zoals afgepaald, belast met 20 

schelling geld aan de heer van Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

Dictus Jacobus (dg: duo bonaria) unum bonarium prati situm in Wippenhout 

inter locum dictum Langdonc ex uno et inter hereditatem Gerardi Maes et 

Henrici Wouters et Willelmi Sceijnckel et Wouteri Wouters soen ex alio 

prout (dg: ibidem) ibidem situm est #et limitatum# vendidit Henrico van 

der (dg: ...) Cameren de Ghestel prope Oesterwijc promittens (dg: wa) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XX 

solidis (dg: .) monete domino de Helmont exinde solvendis et in Oerscot. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 11 ma 13-07-1388. 

(dg: Voornoemde Henricus). 

 

(dg: Dictus Henricus). 

 

BP 1178 f 044r 12 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Gerardus gnd Maes 2 

bunder beemd in Wippenhout, tussen Henricus van der Cameren van Moergestel 

enerzijds en Henricus Wouters soen anderzijds, strekkend met een eind aan 

de gemeint en met het andere eind aan de plaats gnd Langdonk en aan 

voornoemde Henricus van der Cameren, belast met 4 pond geld aan de heer van 
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Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

Dictus Jacobus (dg: duo) duo bonaria prati sita in Wippenhout inter 

hereditatem Henrici van der Cameren de Ghestel prope Oesterwijc ex uno et 

inter Henrici Wouters soen ex alio tendentia cum uno fine ad (dg: lo) 

communitatem et cum reliquo fine ad (dg: d) locum dictum Langdonc et (dg: 

he) ad hereditatem dicti Henrici van der Cameren ut dicebat vendidit (dg: 

.) Gerardo dicto Maes promittens (dg: wa) super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis IIII libris monete domino de 

Helmont exinde solvendis et in Oerscot tradendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 13 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Gerardus Maes beloofde aan hr Ancelmus Baest 54 Hollandse 

gulden, 17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Gertrudis 

aanstaande (wo 17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Gerardus Maes promisit domino Ancelmo Baest LIIII Hollant gulden 

scilicet XVII Vleemssche placken pro quolibet gulden computato ad diem 

#beate# Gertrudis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 14 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Henricus gnd Wouters 2 

bunder beemd in Wippenhout, tussen Gerardus gnd Maes enerzijds en Willelmus 

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

andere eind aan Henricus van der Cameren. 

 

Dictus Jacobus duo bonaria prati sita in Wippenhout inter hereditatem 

(dg: He) Gerardi dicti Maes ex ?uno et inter hereditatem Willelmi 

Sceijnckel ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem Henrici van der Cameren ut dicebat vendidit Henrico 

dicto Wouters promittens super habita et habenda [warandiam et 

obligationem deponere]. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044r 15 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Henricus beloofde aan hr Ancelmus 54 Hollandse gulden, 17 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Gertrudis aanstaande (wo 

17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit domino Ancelmo LIIII Hollant gulden scilicet 

XVII Vleemsche placken pro quolibet gulden computato ad diem beate 

Gertrudis proxime [futurum persolvendos]. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 09 f. 44v. 

 in festo Margarete: maandag 13-07-1388. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1388. 

 

BP 1178 f 044v 01 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Willelmus Sceijnckel 2 

bunder beemd in Wippenhout, tussen Henricus Wouters enerzijds en Walterus 

Wouters soen anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het 

andere eind aan Henricus van der Cameren, belast met 4 pond geld aan de 

heer van Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

[Dictus] Jacobus duo bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout inter 

hereditatem Henrici Wouters ex uno et inter hereditatem (dg: .. .) 

Walteri Wouters soen ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem et 

cum reliquo fine ad hereditatem Henrici van der Cameren vendidit Willelmo 

Sceijnckel promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis IIII libris monete domino de Helmont exinde solvendis 

et #in# Oerscot tradendis. Testes Sijmon et Berwout datum in die 
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Margarete. 

 

BP 1178 f 044v 02 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan hr Ancelmus de Baest 54 Hollandse gulden, 

17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Gertrudis aanstaande 

(wo 17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit domino Ancelmo de Baest LIIII Hollant gulden 

scilicet (dg: XVII) XVII Vleemssche placken pro quolibet gulden ad diem 

Gertrudis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 03 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Walterus gnd Wouters 

soen 2 bunder beemd in Wippenhout, tussen Willelmus Sceijnckel enerzijds en 

Ghibo van Peelt en zijn kinderen anderzijds, strekkend met een eind aan de 

gemeint en met het andere eind aan Henricus van der Cameren, belast met 4 

pond geld aan de heer van Helmond, in Oirschot te betalen. 

 

Dictus Jacobus duo bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout inter 

hereditatem Willelmi Sceijnckel ex uno et inter hereditatem Ghibonis de 

Peelt et eius liberorum ex alio tendentia cum uno fine (dg: f) ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici van der Cameren 

ut dicebat vendidit Waltero dicto Wouters soen promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis IIII libris monete 

domino de Helmont exinde solvendis et in Oerscot tradendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 044v 04 ma 13-07-1388. 

Voornoemde Wouterus beloofde aan hr Ancelmus van Baest 54 Hollandse gulden, 

17 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Gertrudis aanstaande 

(wo 17-03-1389) te betalen. 

 

Dictus (dg: Willelmus) #Wouterus# promisit domino Ancelmo de Bast! LIIII 

Hollant gulden scilicet XVII Vleemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad festum Gertrudis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 044v 05 ma 13-07-1388. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Lambertus smid van 

Middelrode 80 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend 

of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Lamberto fabro de 

Middelrode LXXX Hollant dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato (dg: ad n) seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 06 ma 13-07-1388. 

(dg: Goeswinus). 

 

BP 1178 f 044v 07 ma 13-07-1388. 

Arnoldus Pasteijbecker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van Goeswinus zvw Johannes van Megen en 

Willelmus zvw Johannes gnd Henrics soen van Littoijen szvw voornoemde 

Johannes van Megen. 

 

Arnoldus Pasteijbecker omnes vendiciones (dg: f) et alienaciones factas 

cum bonis quibuscumque Goeswini filii quondam Johannis de Megen et 

Willelmi filii quondam Johannis dicti Henrics soen de Littoijen generi 

dicti quondam Johannis de Megen seu alterius eorum calumpniavit. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 08 ma 13-07-1388. 

Arnoldus gnd Zelen soen van Erwen die Pasteijbecker, voor zich en voor zijn 

vrouw Frederima, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van Nijcholaus van der Bijeshorst. 

 

Arnoldus (dg: f) dictus Zelen soen de Erwen die Pasteijbecker pro se et 

Frederima sua uxore omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

Nijcholai van der Bijeshorst calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 09 ma 13-07-1388. 

Hr Rijcoldus Koc beloofde aan Willelmus Coptiten, tbv hem, Gerardus van 

Berkel en Henricus van Erze, 35 Hollandse gulden met Sint-Martinus 

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

 

Dominus Rijcoldus Koc promisit Willelmo (dg: .) Coptiten ad opus sui et 

ad opus Gerardi de Berkel et (dg: Gerardi) Henrici de Erze XXXV Hollant 

gulden ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Lonijs datum in festo Margarete. 

 

BP 1178 f 044v 10 di 14-07-1388. 

Gerardus Loij Willem soen visser beloofde aan Gerardus Heijnen soen van 

Hezewijc kramer 83 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Gerardus Loij #Willem soen# piscator promisit Gerardo Heijnen soen de 

Hezewijc (dg: q) institori LXXXIII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout 

datum in crastino Margarete. 

 

BP 1178 f 044v 11 di 14-07-1388. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1178 f 044v 12 di 14-07-1388. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke ev Heijlwigis dvw Godefridus 

Sceijvels verkocht aan Arnoldus van Beke nzv etc een huis9, erf en tuin, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de Heren Geerlecs Brug, tussen 

erfgoed van wijlen hr Henricus van Hees priester enerzijds en erfgoed van 

Gerardus van der Horst anderzijds, belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment aan dekaan en kapittel van de 

kerk van Den Bosch en 2 schelling gemeen paijment aan het klooster van 

Porta Celi. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Godefridi 

Sceijvels domum aream et ortum sitos in (dg: parochia) Busco in vico 

Hijnthamensi ultra pontem dictum Heren Geerlecs Bruggen inter hereditatem 

quondam domini Henrici de Hees presbitri ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van der Horst (dg: rasoris pannorum) ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Beke filio naturali etc promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu quinque solidorum communis pagamenti (dg: pl) decano et 

capitulo ecclesie de Busco et II solidis communis pagamenti conventui de 

Porta Celi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 13 di 14-07-1388. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke vernaderde en behield. De brief 

                         
9 Zie → BP 1178 f 217r 07 ma 01-03-1389, verwerken van recht tot 

vernaderen. 
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overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Non. 

Lucas (dg: de B) filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke prebuit et 

(dg: re) obtinuit. Testes datum supra. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1178 f 044v 14 di 14-07-1388. 

Petrus van Baest gaf uit aan Rutgherus zvw Henricus gnd Oem 3 bunder beemd 

in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen hr Johannes van 

Gunterslaer priester enerzijds en Willelmus van Arle anderzijds, met 

bijbehorende wegen van de gemeint over erfgoederen van Willelmus Sciet, 

Henricus van der Capelle en Nijcholaus Rover aldaar naar voornoemde 3 

bunder; de uitgifte geschiedde voor 16 oude groot aan de grondheer en thans 

voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren. 

 

Solvit. 

Petrus de Baest tria bonaria prati sita in parochia de Oerscot in loco 

dicto Gunterslaer inter hereditatem domini (dg: G) Johannis de 

Gunterslaer presbitri ex uno et inter hereditatem Willelmi de Arle ex 

alio #cum viis ad hoc de jure spectantibus# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rutghero filio quondam Henrici dicti Oem ab eodem 

hereditarie possidenda pro (dg: ce) sedecim grossis antiquis domini fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 15 di 14-07-1388. 

(dg: scilicet) tendentibus ac transeuntibus (dg: ibidem) a communitate 

per hereditates (dg: Nijchol) Willelmi (dg: Scie) Sciet Henrici van der 

Capelle et Nijcholai Rover ibidem sitas usque ad dicta tria bonaria 

scilicet eundi et redeundi et (dg: tra) pergendi per huiusmodi vias a 

communitate usque ad dicta tria bonaria. 

 

BP 1178 f 044v 16 di 14-07-1388. 

Hr Ancelmus van Baest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Ancelmus de Baest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 17 di 14-07-1388. 

Willelmus zvw Jacobus zvw Willelmus van Heirle droeg over aan de 

secretaris, tbv Johannes en Elizabeth, kvw voornoemde Jacobus, alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

grootvader Willelmus, uitgezonderd zijn recht in een beemd, in Heirle, 

tussen de gemene dijk enerzijds en Johannes die Haest anderzijds, en in een 

aangelegen tuin. De brief overhandigen aan Henricus van den Broec brouwer. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi filii (dg: fi) quondam Willelmi de Heirle 

omnes hereditates sibi de morte dicti quondam Willelmi sui avi 

successione advolutas quocumque locorum sitas salvo sibi jure sibi 

competente in (dg: quodam) quodam (dg: orto et ort) prato (dg: sibi 

adiacente) sito in Heirle inter (dg: hereditates) communem (dg: plateam) 

#aggerem# ex uno et inter hereditatem Johannis die Haest ex alio et in 

orto (dg: sibi) dicto prato adiacente ut dicebat supportavit mihi ad opus 

Johannis et (dg: liberorum) Elizabeth liberorum dicti quondam Jacobi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: Sij) Ghisbertus et Sijmon datum (dg: q) in crastino divisionis 

apostolorum. Tradetur littera Henrico van den Broec braxatori. 
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BP 1178 f 044v 18 di 14-07-1388. 

Walterus van Vucht bontwerker en zijn zoon Nijcholaus beloofden aan 

Theodericus van den Culen zvw Hubertus van Volkel 115 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Walterus de Vucht pelliciator et Nijcholaus eius (dg: pro) filius 

promiserunt Theoderico van den Culen filio quondam Huberti de Volkel 

centum et quindecim Hollant dobbel scilicet III gulden Hollandie pro 

duobus !Hobbel dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 19 di 14-07-1388. 

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

 

(dg: Primus servabit a). 

 

BP 1178 f 044v 20 di 14-07-1388. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde zijn vader Walterus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Nijcholaus predictus (dg: pred) promisit Walterum suum patrem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 044v 21 di 14-07-1388. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant en zijn broer Lambertus 

beloofden aan hr Gerardus van het Hof, tbv hen en hr Johannes van de Wijer 

kanunnik van de Sint-Lambertuskerk van Luik, 9 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant et (dg: 

Arnoldus .) Lambertus eius (dg: filius) frater promiserunt domino Gerardo 

de Curia (dg: canonico) ad opus sui et ad opus domini Johannis de Vivario 

(dg: s) canonico ecclesie sancti Lamberti Leodiensis seu eorum alteri 

(dg: nol) novem Brabant dobbel seu valorem #in auro# ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 10 f. 45. 

 in crastino divisionis apostolorum: donderdag 16-07-1388. 

 

BP 1178 f 045r 01 do 16-07-1388. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus verklaarde ontvangen te hebben van 

Henricus van Hackenen, Otto Gerijts soen, Johannes Lamen en Johannes 

....... 41 oude schilden, die zij afgelopen Allerheiligen (vr 01-11-1387) 

verschuldigd waren aan voornoemde Arnoldus, wegens huur van de goederen gnd 

Weiehoeve, in Jexscot, en dat zij aan alle voorwaarden hebben voldaan. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi palam recognovit sibi #fore 

satisfactum# per Henricum de Hackenen Ottonem Gerijts soen Johannem Lamen 

et Johannes ....... de XLI aude scilde quos ipsi debebant #predicto 

Arnoldo# in festo omnium sanctorum proxime preteritorum (dg: et ab 

omnibus cum pecunia et condic) occacione locacionis bonorum dictorum 

Weijehoeve #sitorum in Jexscot# et ab (dg: omni) tota pecunia #et ab 

omnibus contractibus et condicionibus# que ipsi debebant predicto Arnoldo 

occacione dicte locacionis dictorum bonorum in quocumque tempore 

preterito ad festum omnium sanctorum proxime preteritum. Testes Sijmon et 

?Ghisbertus Berwout datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1178 f 045r 02 do 16-07-1388. 

Johannes gnd Smedeken zvw Albertus gnd Becker van Bucstel droeg over aan 

Luijta wv Rodolphus gnd Roef van den Ghever (1) het deel, dat aan 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

48 

voornoemde Rodolphus en zijn vrouw Luijta gekomen was na overlijden van 

Elizabeth evw Johannes gnd Mathijs soen grootmoeder van voornoemde Luijta, 

in een huis en tuin van wijlen voornoemde Elizabeth, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, naast Arnoldus gnd Liben soen, (2) alle goederen, die aan 

voornoemde Luijta gekomen waren na overlijden van voornoemde Elizabeth, aan 

voornoemde Johannes Smedeken overgedragen door voornoemde Rodolphus. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Smedeken filius quondam Alberti dicti Becker de Bucstel 

totam partem et omne jus que (dg: Joh) Rodolpho dicto Roef van den Ghever 

et Luijte sue uxori de morte quondam Elizabeth uxoris quondam Johannis 

dicti Mathijs soen avie olim dicte Luijte successione advolutas in domo 

et orto dicte quondam Elizabeth sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde iuxta hereditatem Arnoldi dicti Liben soen atque omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria et parata dicte 

Luijte de morte dicte quondam Elizabeth successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita supportatas dicto Johanni Smedeken a dicto 

Rodolpho prout in litteris supportavit dicte Luijte (dg: filie quondam 

Arnoldi Luijten cum) relicte quondam Rodolphi cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 03 do 16-07-1388. 

Johannes zvw Johannes gnd Martens soen ev Katherina, en Jacobus zv Jacobus 

die Visscher ev Enghela, dvw Henricus zvw Johannes van den Hoernic, 

verkochten aan Johannes van den Hoernic (1) 3 stukken land, in Veghel, (1a) 

naast de plaats gnd die Hege Desselt enerzijds en Hilla van den Hoernic 

anderzijds, (1b) gnd dat Mortelstuk, in een beemd behorend aan voornoemde 

Hilla, beiderzijds tussen voornoemde Hilla, (1c) gnd de Rondenhof, in een 

beemd behorend aan Walterus van den Hoernic, tussen voornoemde Walterus 

enerzijds en voornoemde Johannes van den Hoernic anderzijds, (2) een stuk 

beemd, aan het eind van voornoemd stuk land gnd de Rondenhof, tussen 

Walterus van den Hoernic enerzijds en voornoemde Johannes van den Hoernic 

anderzijds, belast met de onraad. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: et Ja) filius quondam Johannis dicti Martens soen (dg: et 

Jacobus filius quo) maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris et 

Jacobus filius (dg: quondam) Jacobi die Visscher maritus et tutor 

legitimus Enghele sue uxoris filiarum quondam Henrici filii quondam (dg: 

va) Johannis van den Hoernic tres pecias terre sitas in parochia de (dg: 

Gheffen) #Vechel# quarum una iuxta locum die Hege Desselt ex uno et inter 

hereditatem Hille van den Hoernic ex alio et secunda (dg: inter in quodam 

p) dicta dat Mortelstuc in quodam prato ad dictam Hillam spectante inter 

hereditatem eiusdem Hille ex utroque latere (dg: ex) et tercia dicta den 

Rondenhof (dg: sit) in quodam prato spectante ad Walterum van den Hoernic 

inter hereditatem eiusdem (dg: Henrici) #Walteri# ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Hoernic ex alio sunt site atque peciam prati 

sitam ad finem dicte pecie terre den Rondenhof vocate inter hereditatem 

Walteri van den Hoernic ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van 

den Hoernic ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni van 

den Hoernic promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 04 do 16-07-1388. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan Petrus zvw Johannes 

Waude een stukje land in Boxtel, in Liemde, bij de plaats gnd die Vloet, 

tussen Albertus gnd Abe van den Perre enerzijds en voornoemde Petrus 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

49 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen (dg: peciam) 

particulam terre sitam in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

prope locum dictum die (dg: Vole) Vloet inter hereditatem Alberti dicti 

Abe van den Perre ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

Johannis Waude ex alio tendentem cum (dg: f) uno fine ad communitatem 

vendidit dicto Petro promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 045r 05 do 16-07-1388. 

Henricus zvw Wellinus zvw Henricus Hensen soens soen van Os en Rijchmoedis 

dvw voornoemde Wellinus verkochten aan Johannes van Ynghen zv Walterus 

Bijekens van Littoijen een huis10,11 en erf, eertijds van Hubertus Vinne, in 

Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Hadewigis 

des Smeeds enerzijds en erfgoed van Johannes van der Haghen anderzijds, 

welk huis en erf voornoemde wijlen Wellinus en zijn zoon eerstgenoemde 

Henricus in cijns verkregen hadden van Jacobus gnd Govije ev Cristina dvw 

voornoemde Hubertus, belast met cijnzen in de brieven vermeld. 

 

Henricus filius quondam Wellini filii quondam Henrici Hensen soens soen 

#de Os# et Rijchmoedis filia dicti quondam Wellini cum tutore domum et 

aream que fuerat quondam Huberti Vinne sitam in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Hadewigis des Smeeds ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Haghen ex alio quas domum et aream dictus 

quondam Wellinus et primodictus Henricus eius filius erga Jacobum dictum 

Govije maritum et tutorem legitimum Cristine sue uxoris filie dicti 

quondam Huberti ad censum acquisiverant prout in litteris (dg: et quas 

nunc ad se spectare dicebat) vendiderunt Johanni de Ynghen filio Walteri 

Bijekens de Littoijen supportaverunt cum litteris et (dg: ju) aliis et 

jure promittentes (dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Wellini deponere exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes (dg: datum supra) Ghisbertus et Sijmon datum 

supra. 

 

BP 1178 f 045r 06 do 16-07-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Rijchmoedis 69¼ Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Rijchmoedi LXIX Hollant gulden et quartam 

partem unius Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 07 do 16-07-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofde aan Sijmon van Ulencoten van 

Hoef 28 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1388) te betalen. 

 

Godefridus !quondam Andree de Berlikem promisit Sijmoni de Ulencoten de 

Hoef XXVIII Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 08 do 16-07-1388. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela beloofde aan Henricus van Goederheijle verwer 

                         
10 Zie → SAsH RA VB 1799 f 164r 03 ma 10-01-1401, Goeswijn soen wilner Hubrecht Steenwechs was 
gericht … aen huus ende erve welc was wilner Hubrechts Vinnen gelegen in tsHertogenbosch ter 

stede geheijten Wijnmolenberch tusschen den erve Hadewigen geheijten Smeets ende tusschen den 

erve Jans van den Hagen overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
11 Zie → BP 1182 p 399r 07 do 21-04-1401, Johannes van Ynghen zvw Walterus gnd Bijekens van 
Lijttoijen droeg over aan Gerardus van Bruggen de helft van het huis en het vruchtgebruik in 

de andere helft. 
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257 Hollandse dobbel12, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela promisit Henrico de 

Goederheijle tinctori ducentos et (dg: LV) LVII Hollant dobbel scilicet 

III Hollant gulden pro duobus dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 09 do 16-07-1388. 

Theodericus van Meghen en zijn vrouw Aleijdis beloofden aan Bela gnd 

Carnaus 29 Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of 

de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Theodericus de Meghen (dg: promisit Bele dicte Car) et Aleijdis eius uxor 

promiserunt Bele dicte Carnaus XXIX Hollant dobbel scilicet III Hollant 

gulden pro II dobbel computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 10 do 16-07-1388. 

Ghisbertus Mertens soen en zijn vrouw Heijlwigis wv Theodericus zvw 

Johannes van Herpt schedemaker droegen over aan Henricus Buekentop en 

Laurencius zvw voornoemde Johannes van Herpt 22 Rijnse gulden, aan wijlen 

voornoemde Theodericus beloofd13 door Walterus gnd Doerman mesmaker en 6 

Hollandse gulden, die voornoemde Walterus verschuldigd was aan wijlen 

voornoemde Theodericus. 

 

Ghisbertus Mertens soen et Heijlwigis eius uxor relicta quondam 

Theoderici filii quondam Johannis de Herpt vaginatoris XXII florenos de 

Reno dictos communiter Rijnssche gulden vocatos promissos (dg: sibi) 

#dicto quondam Theoderico# a Waltero dicto Doerman cultellifice prout in 

litteris atque sex florenos Hollandie quos dictus Walterus dicto quondam 

Theoderico debebat supportaverunt Henrico Buekentop et Laurencio filio 

dicti quondam Johannis de Herpt cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 11 do 16-07-1388. 

Theodericus van Meghen en zijn vrouw Aleijdis beloofden aan Hilla van 

Orthen 16½ Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Theodericus de Meghen et Aleijdis eius uxor promiserunt Hille de Orthen 

XVI et dimidium Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro II dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 12 do 16-07-1388. 

Udemannus gnd Meester verkocht aan Ber: een b-erfpacht van 7 zester rogge, 

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

land, in Veghel, tussen Aleijdis dv Johannes gnd Roetarts enerzijds en 

Roverus gnd van den Ham en Arnoldus van der Lijmbeke anderzijds, welk stuk 

land voornoemde Udemannus uitgegeven had aan Eligius zvw Nijcholaus van der 

Sweenslake voor de cijnzen en de pacht die eruit gaan en voor voornoemde 

pacht {niet afgewerkt contract}. 

 

Udemannus dictus Meester hereditariam paccionem septem sextariorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) quam (dg: se) solvendam habet 

                         
12 Zie → VB 1799 f 085v 07, ma 27-04-1394, Henric van Goiderheijle die 

Verwer was gericht aen alle goide Willems soens wilner Boden van Tiel met 

scepenen scoude brieven. 
13 Zie ← BP 1177 f 206r 02 wo 06-09-1385, belofte op 24-06-1386 22 Rijnse 

gulden te betalen. 
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hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quadam pecia terre 

sita in parochia de Vechel inter hereditatem Aleijdis filie Johannis 

dicti Roetarts ex uno et inter hereditatem Roveri dicti van den Ham et 

Arnoldi van der Lijmbeke ex alio quam peciam terre dictus Udemannus 

dederat ad pactum (dg: dicto) Eligio filio quondam Nijcholai van der (dg: 

Sweerske) Sweenslake scilicet pro censibus et paccione annuatim exinde 

solvendis et pro predicta paccione prout in litteris hereditarie vendidit 

Ber. 

 

BP 1178 f 045r 13 do 16-07-1388. 

(dg: Egidius). 

 

BP 1178 f 045r 14 do 16-07-1388. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen beloofde aan Theodericus Pas 54 

Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi Boijen promisit Theoderico Pas 

LIIII Hollant dobbel scilicet III #Hollant# florenos pro II dobbel 

computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045r 15 do 16-07-1388. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc droeg over aan Willelmus zv Petrus gnd 

Wouters soen 2/3 deel in een b-erfcijns van 50 schelling geld, aan Zegherus 

Hughen soen verkocht door Yda wv Arnoldus gnd Milleken van Enghelen en zijn 

zoon Goeswinus, welk 2/3 deel aan voornoemde Tielmannus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde grootvader Zegherus. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc duas tercias partes ad se 

spectantes in hereditario censu quinquaginta solidorum monete vendito 

Zeghero Hughen soen ab (dg: .) Yda relicta Arnoldi quondam dicti Milleken 

de Enghelen et Goeswino eius filio prout! et quas duas tercias partes 

dicti census dictus Tielmannus sibi de morte dicti Zegheri sui avi 

successione advolutas esse dicebat supportavit Willelmo filio (dg: q) 

Petri dicti Wouters soen cum litteris et jure occacione etc promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: depon) et quorumcumque 

heredum dicti quondam Zegheri deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 11 f. 45v. 

 in crastino divisionis apostolorum: donderdag 16-07-1388. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 17-07-1388. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 20-07-1388. 

 in profesto Marie Magdalene: dinsdag 21-07-1388. 

 

BP 1178 f 045v 01 do 16-07-1388. 

Egidius zvw Johannes van Overmere en Bernardus Arts soen van Lijttoijen 

beloofden aan Arnoldus Heijme 48¼ Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius over een jaar (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

[E]gidius filius quondam Johannis de Overmere et Bernardus Arts soen de 

Lijttoijen promiserunt Arnoldo Heijme XLVIII Hollant gulden et quartam 

partem unius Hollant gulden seu valorem a (dg: Bartholomei proxime futuro 

ultra) Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Ghisbertus 

et Sijmon datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1178 f 045v 02 do 16-07-1388. 

Egidius zvw Egidius gnd Zeghers soen van Oersscot beloofde aan Willelmus 

van Oijen zvw Rutgherus van Oijen, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk 

jaar met Lichtmis 5 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 
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Solvit. 

Egidius filius quondam Egidii dicti Zeghers soen de (dg: Oest) Oersscot 

promisit super omnia se daturum et soluturum Willelmo de Oijen filio 

quondam Rutgheri de Oijen (dg: anno) ad spacium quatuor annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum 

quinque modios siliginis mensure de Busco purificationis (dg: et in Busco 

tradendos) et primo termino purificationis proxime futurum et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 03 do 16-07-1388. 

Willelmus Reuwe zv Petrus Reuwe gaf uit aan zijn broer Petrus Reuwe zv 

voornoemde Petrus Reuwe een hofstad, in Orthen, in Maalstrem, tussen 

erfgoed van voornoemde Willelmus enerzijds en Lodekinus Loden soen 

anderzijds, welke hofstad net zo lang en breed is als voornoemd erfgoed van 

Willelmus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude schild of 

de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Willelmus Reuwe #filius Petri Reuwe# quoddam domistadium situm in 

parochia de Orten in Maelstrem inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et 

inter hereditatem Lodekini Loden soen ex alio et !quoddam domistadium 

#habet# eandem longitudinem et latitudinem quam habet dicta hereditas 

dicti Willelmi dedit ad hereditarium censum Petro Reuwe filio dicti Petri 

Reuwe #suo fratri# ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu 

unius aude scilt seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Martini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem et alter repromisit. 

Testes Sijmon et ?Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 04 do 16-07-1388. 

Willelmus van Beest zvw Willelmus van Beest verkocht aan Nijcholaus gnd der 

Kijnder den Plaetmaker een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 20 hont land, in Groot Lith, ter plaatse 

gnd in die Liensvelde, tussen Agnes Lambrechts enerzijds en Johannes van 

Tricht anderzijds, belast met 1/3 deel van 2 mud rogge b-erfpacht aan 

Willelmus van Hees. 

 

Willelmus de Beest filius quondam (dg: quo) Willelmi de Beest hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto der Kijnder den Plaetmaker hereditarium censum 

duorum aude scilde (dg: de) seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex XX hont terre sitis in parochia de Groet Lijt in loco 

dicto (dg: die Hoefslach) #in die Liensvelde# inter hereditatem Agnetis 

Lambrechts ex uno et inter hereditatem Johannis de Tricht ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta (dg: censu dominorum fundi et) tercia parte 

duorum modiorum siliginis Willelmo de Hees #hereditarie paccionis# exinde 

solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 05 vr 17-07-1388. 

Henricus gnd die Moelner van Heerlaer beloofde aan zijn kinderen Egidius en 

Lambertus een n-erfpacht van 24 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen, zowel onder Herlaar als onder de 

vrijdom van Den Bosch, als elders. 

 

Henricus (dg: de H) dictus die Moelner de Heerlaer promisit super omnia 

se daturum et soluturum Egidio et Lamberto suis liberis hereditariam 

paccionem XXIIII modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis quocumque locorum (dg: infra 

parochiam d) tam infra territorium de Herlaer quam (dg: ex) infra 

libertatem opidi de Busco quam (dg: ex) alibi consistentibus sive sitis. 

Testes Sijmon et Hubertus datum sexta post divisionem apostolorum. 
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BP 1178 f 045v 06 vr 17-07-1388. 

Johannes zvw Theodericus van Vucht bakker en Theodericus Scalpart beloofden 

aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus 13 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 Hollandse dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Vucht (dg: et Th) pistoris et 

Theodericus (dg: Scap) Scalpart promiserunt Goeswino Moedel filio quondam 

Bertoldi filii Theoderici XIII Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden 

pro II Hollant !gulden computato seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 07 vr 17-07-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 08 vr 17-07-1388. 

Thomas Yden soen, zijn vrouw Katherina en Lambertus zvw Walterus van 

Mameren beloofden aan Ghibo Kesselman de oudere 55 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Thomas Yden soen et Katherina eius uxor et Lambertus filius quondam 

Walteri de (dg: Mare) Mameren promiserunt (dg: pro) Ghiboni Kesselman 

seniori LV Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus dobbel 

computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Willelmus datum (dg: sab in die Alexii) supra. 

 

BP 1178 f 045v 09 vr 17-07-1388. 

Voornoemde drie beloofden aan Henricus van Hueselingen snijder 56 Hollandse 

dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt Henrico (dg: Hue) de Hueselingen sartori LVI Hollant 

dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 10 vr 17-07-1388. 

(dg: De eerste twee beloofden Lambertus schadeloos te houden). 

 

(dg: Duo primi servabunt Lambertum indempnem. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 045v 11 vr 17-07-1388. 

Arnoldus die Writer, Godescalcus van Hijntham, zijn broer Johannes van 

Hijntam, Marcelius Ridderken, Gerardus zv Hubertus gnd Abt en Ghiselbertus 

van den Gheijne beloofden aan Andreas Mol 60 oude Franse schilden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus die Writer Godescalcus de (dg: .) Hijntham et Johannes de 

Hijntam eius frater et Marcelius Ridderken et Gerardus filius Huberti 

dicti Abt Ghiselbertus van den Gheijne promiserunt Andree Mol LX aude 

scilde Francie seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Ghisbertus 

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 12 ma 20-07-1388. 

Tielmannus van Nederijnen en zijn zoon Ludovicus beloofden aan Mechtildis 

dvw Gerardus Berwout zvw Johannes Berwout 175 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 
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Tielmannus de Nederijnen et Ludovicus eius filius promiserunt Mechtildi 

filie quondam (dg: Joh Be) Gerardi (dg: W) Berwout filii quondam Johannis 

Berwout C et LXXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Berwout datum secunda 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 045v 13 ma 20-07-1388. 

Rodolphus zv Johannes Gherijs en Gerardus Gerijs beloofden aan Ghibo 

Kesselman de jongere 57 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Rodolphus filius Johannis Gherijs et Gerardus Gerijs promiserunt Ghiboni 

Kesselman juniori (dg: .) LVII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Willelmus et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 14 di 21-07-1388. 

Johannes Lijsscap ev Mechtildis, et Thomas van Hijntam ev Luijtgardis, dvw 

Rutgherus zvw Godefridus gnd Moren soen, verkochten aan Heilwigis wv 

Godefridus zvw voornoemde Rutgherus zv Godefridus Moren soen, tbv haar en 

haar kinderen verwekt door voornoemde Godefridus, een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Heze en Leende, die aan hen gekomen was na overlijden van 

Rutgherus gnd Vleminc zvw Henricus Vlemincs van Woenssel en diens vrouw 

Hilla, uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Heze en Leende, welke 

pacht van 6 mud wijlen voornoemde Rutgherus zvw Godefridus des Moren soen 

met Lichtmis op de onderpanden leverde aan wijlen voornoemde Rutgherus 

Vleminc, gaande uit de helft van de goederen gnd Goed ten Jude, in Rijle. 

 

Johannes Lijsscap maritus et tutor Mechtildis sue uxoris et Thomas de 

Hijntam maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filiarum 

quondam Rutgheri filii quondam Godefridi dicti Moren soen hereditariam 

paccionem (dg: pacc) quatuor modiorum siliginis mensure de (dg: Hee) Hese 

et de Leende eis et dictis suis uxoribus (dg: suis) de morte quondam 

Rutgheri dicti Vleminc filii quondam Henrici Vlemincs (dg: des .) de 

Woenssel (dg: successione advolutam) et Hille quondam (dg: eius) uxoris 

eiusdem quondam Rutgheri Vleminc successione advolutam de hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem sex modiorum 

siliginis dicte mensure dictus quondam Rutgherus filius quondam Godefridi 

des Moren soen dicto quondam Rutghero Vleminc solvere consuevit et 

tenebatur hereditarie purificationis et supra bona infrascripta tradendam 

de et ex medietate bonorum dictorum Goet (dg: den) ten (dg: .) Jude 

sitorum in (dg: parochia de) Rijle cum suis attinentiis singulis et 

universis ut dicebant (dg: s) vendiderunt Heilwigi relicte quondam 

Godefridi filii dicti quondam Rutgheri filii Godefridi Moren soen (dg: 

pro) ad opus sui et ad opus liberorum ab eisdem Heijlwige et Godefrido 

pariter genitorum promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere tali condicione quod dicta Heijlwigis dictam paccionem 

quatuor modiorum siliginis ad suam vitam #integraliter# possidebit post 

eius decessum ad dictos suos liberos hereditarie devolvendam. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum in profesto (dg: Magdale) Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 045v 15 di 21-07-1388. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Henricus zvw Theodericus van Os 

steenbakker een b-erfcijns van 45 schelling geld, te betalen met Kerstmis, 

gaande uit een kamer met ondergrond in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van Langhel enerzijds en erfgoed van 

Mijchael zv Petrus van Driel schoenmaker anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken hereditarium censum XLV 

solidorum monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie nativitatis 

Domini ex (dg: domo et area sita in Busco) quadam camera cum suo fundo 
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sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem #quondam# 

Arnoldi de Langhel ex uno et inter hereditatem Mijchaelis filii Petri de 

Driel sartoris ex alio vendidit Henrico filio quondam Theoderici de Os 

#pannicide# promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

(dg: deponere) in dicta camera cum suo fundo existentem deponere. Testes 

Ghisbertus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 16 di 21-07-1388. 

Gerardus die Ketellere en Theodericus zvw Theodericus van Rode snijder 

beloofden aan Everardus Buc voller 50 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Gerardus die Ketellere et Theodericus filius quondam Theoderici de Rode 

sartor promiserunt Everardo Buc fulloni L Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 045v 17 di 21-07-1388. 

Voornoemde Gerardus en Theodericus beloofden aan Zegherus szv Godefridus 

Heijstman 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1388) te betalen. 

 

Dicti Gerardus et Theodericus promiserunt Zeghero genero Godefridi 

Heijstman XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 12 f. 46. 

 in profesto Marie Magdalene: dinsdag 21-07-1388. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1388. 

 

BP 1178 f 046r 01 di 21-07-1388. 

Nijcholaus Scilder schonk aan Henricus Leenman en diens vrouw Gertrudus dv 

voornoemde Nijcholaus (1) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van voornoemde 

verkoper, gnd Gruithuize, in Woensel, welke pacht aan voornoemde Nijcholaus 

was verkocht door jkr Johannes heer van Zevenborne Craendonc en Hoeps, (2) 

een b-erfcijns van 6 dobbel mottoen van Vilvoorde, die voornoemde 

Nijcholaus beurt, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een kamp, naast de Hinthamerdijk, beiderzijds tussen de gemeint, 

achter strekkend tot aan Walterus van Hijntam en voor tot aan erfgoed van 

de stad Den Bosch, en uit de bijbehorende sloten naast dit kamp, welk kamp 

met de sloten voornoemde Nijcholaus voor voornoemde cijns uitgegeven had 

aan Johannes van Herlaer timmerman. 

 

Nijcholaus Scilder hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis dicti v[enditoris dictis] Gruijthuze sitis in parochia 

de Woensel atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

venditam dicto Nijcholao a domicello Johanne (dg: de) domino de 

[Zeven]borne Craendonc et de Hoeps prout in litteris 

atque hereditarium censum sex denariorum aureorum communiter dobbel 

mottoen vocatorum monete Filfordie (dg: de s) vel valorem quem dictus 

Nijcholaus solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quodam campo sito iuxta aggerem Hijnthamensem inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem tendente retro ad hereditatem Walteri de 

Hijntam et ante ad hereditatem opidi de Busco (dg: simul) et ex fossatis 

iuxta dictum campum sitis et ad dictum campum de jure spectantibus quem 

campum cum suis fossatis dictus Nijcholaus dederat ad censum Johanni de 

Herlaer carpentatori pro censu predicto prout in litteris hereditarie 

(dg: vendidit) supportavit Henrico Leenman (dg: f) cum Gertrude eius 

uxore filia dicti Nijcholai nomine dotis cum litteris et jure promittens 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 046r 02 di 21-07-1388. 

Andreas Wouters soen verklaarde ontvangen te hebben van Hubertus van 

Ghemert zv Johannes van Ghemert alle geldsommen, die voornoemde Hubertus 

aan hem verschuldigd was. 

 

Andreas Wouters soen palam recognovit sibi per Hubertum #de Ghemert 

filium Johannis de Ghemert# fore satisfactum ab omnibus debitis et 

pecuniarum summis quas dictus Hubertus sibi debebat a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem. Testes Berwout et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 046r 03 di 21-07-1388. 

Willelmus zvw Egidius gnd Zeelmaker droeg over aan Johannes zvw Nijcholaus 

Broedeken (1) de helft in een b-erfcijns van 21 penning, geld waarin de 

cijns betaald moet worden, gaande uit goederen gnd ten Nedervenne, in 

Tilburg, welke cijns voornoemde Willelmus en Arnoldus van Ghewanden 

verworven hadden van Ghisbertus van Hazenbossche, (2) de helft in 1 lopen 

land, uit 7 lopen roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd in het Ghilscot, 

van welke 7 lopen (2a) 4 lopen beiderzijds tussen wijlen Nijcholaus 

Brodeken, (2b) 3 lopen ook beiderzijds tussen wijlen Nijcholaus Brodeken, 

(3) de helft in 4/5 deel uit de overige 6 lopen land, uit voornoemde 7 

lopen, welke lopen en welk 4/5 deel voornoemde Willelmus en Arnoldus van 

Gewanden gekocht hadden van de broers Theodericus en Johannes, kv 

Theodericus gnd Claes soen, en Johannes gnd Tijchghelman. 

 

Nota ?et. 

Willelmus filius quondam Egidii dicti Zeelmaker medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu viginti unius denariorum talis monete in 

quali dictus census de jure sit solvendus solvendo hereditarie ex bonis 

dictis ten Nedervenne sitis in parochia de Tilborch quem censum dictus 

Willelmus et Arnoldus de Ghewanden erga Ghisbertum (dg: v) de 

Hazenbossche acquisiverant prout in litteris item (dg: .) medietatem ad 

se spectante in una lopinata terre de septem lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Tilborch in loco dicto int Ghilscot (dg: de atque 

medietate ad se spectante in quinque partibus eqlib quatuor quintas 

partes) de quibus septem lopinatis terre siliginee predictis quatuor 

lopinate terre inter hereditates quondam Nijcholai Brodeken ex utroque 

latere coadiacentes atque relique tres lopinate terre eciam inter 

hereditates dicti quondam Nijcholai Brodeken ex utroque latere 

coadiacentes sunt site atque medietatem ad dictum Willelmum spectantem in 

quatuor quintis partibus in reliquis sex lopinatis terre predictis 

dictarum septem lopinatarum terre quam lopinatam (dg: -s) et quas quatuor 

quintas partes in reliquis sex lopinatis terre predictis dictus Willelmus 

et Arnoldus de Gewanden erga Theodericum et Johannem fratres liberos (dg: 

Th) Theoderici dicti Claes soen et Johannem dictum Tijchghelman emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni filio quondam 

Nijcholai Broedeken cum litteris et jure occacione etc promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 046r 04 di 21-07-1388. 

Margareta wv Nijcholaus Brodeken droeg over aan Willelmus zvw Egidius 

Zeelmaker ev Margareta, dv eerstgenoemde Margareta en wijlen Nijcholaus, 

haar vruchtgebruik in (1) ¼ deel, dat aan voornoemde dochter Margareta 

gekomen was na overlijden van haar vader voornoemde Nijcholaus resp. dat 

aan haar zal komen na overlijden van eerstgenoemde Margareta, in een hoeve 

van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Tilburg, (2) ¼ deel van een huis en 

erf van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen enerzijds en erfgoed van 
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Henricus Wolf anderzijds, (3) ¼ deel van een b-erfcijns van 40 schelling, 

die voornoemde wijlen Nijcholaus beurde uit een erfgoed van van wijlen 

Henricus Leijten soen, naast laatstgenoemd huis en erf gelegen. 

 

Margareta relicta quondam Nijcholai Brodeken cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in quarta parte que Margarete filie quondam Nijcholai et 

Margarete predictorum de morte dicti quondam Nijcholai sui patris 

successione est advoluta et post mortem primodicte Margarete successione 

advolvetur in quodam manso dicti quondam Nijcholai sito in parochia de 

Tilborch cum suis attinentiis supportavit Willelmo filio quondam Egidii 

Zeelmaker (dg: ad) marito legitimo dicte Margarete filie primodictorum 

Margarete et quondam Nijcholai promittens (dg: ratam servare) cum tutore 

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

 

BP 1178 f 046r 05 di 21-07-1388. 

{aanvulling bij BP 1178 f 046r 04}. 

atque (dg: in) #quarta parte in# domus et aree dicti quondam Nijcholai 

sita in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Henrici 

Leijten soen ex uno et inter hereditatem Henrici Wolf ex alio atque cum 

(dg: H) quarta parte hereditarii census XL solidorum quem dictus quondam 

Nijcholas solvendum habuit annuatim in dicta hereditate quondam Henrici 

(dg: Henrici .) Leijten soen sita contigue iuxta domum et aream 

iamdictam. 

 

BP 1178 f 046r 06 do 23-07-1388. 

Voornoemde Willelmus verkocht voornoemd ¼ deel aan Johannes zvw Nijcholaus 

Brodeken. 

 

Dictus Willelmus dictam quartam partem premissorum vendidit Johanni filio 

quondam Nijcholai Brodeken promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Willelmus et Hubertus datum 

in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 046r 07 di 21-07-1388. 

Voornoemde Margareta droeg over aan haar zoon Johannes haar vruchtgebruik 

in ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van voornoemde Nijcholaus, 

resp. dat aan hem zal komen na overlijden van voornoemde Margareta, van 

voornoemde hoeve, huis en erf, en erfcijns van 40 schelling. 

 

Dicta Margareta cum tutore suum usufructum sibi competentem in una quarta 

parte #que Johanni suo filio de morte quondam Nijcholai predicti 

successione est advoluta et post mortem dicte Margarete advolvetur# dicti 

mansi cum suis attinentiis et dicte domus et aree et dicti census XL 

solidorum supportavit dicto Johanni suo filio promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Ghisbertus et 

Willelmus datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 046r 08 di 21-07-1388. 

Voornoemde Johannes Broet beloofde aan Willelmus zvw Egidius Zeelmaker een 

lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, op het leven van Margareta mv 

voornoemde Johannes, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Dictus Johannes Broet promisit super habita et habenda #se daturum# 

Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker vitalem pensionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: ad) anno quolibet ad vitam Margarete 

matris dicti Johannis et non ultra purificationis et in Busco tradendam 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum dicta Margareta mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 046r 09 ±di 21-07-1388. 

Thomas die Hoeghe en Hermannus van Eijndhouts beloofden aan Lucas zvw 

Bartholomeus gnd Meus van Beke 50 oude schilden of de waarde met Sint-

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

 

Thomas die Hoeghe et Hermannus de Eijndhouts promiserunt Luce filio 

quondam Bartholomei dicti Meus de Beke L aude scilde seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 046r 10 do 23-07-1388. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus ev Gheerburgis wv Willelmus 

gnd Lippen soen van Lumel verkocht aan Marcelius zv voornoemde Marcelius 

Haghemans een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Bladel, die voornoemde 

Willelmus met Lichtmis beurde, gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Streepkens Akker, in Bladel, tussen wijlen voornoemde Willelmus Lippen soen 

enerzijds en Jacobus van den Spiker anderzijds, (2) een stuk land gnd dat 

Vlasland, in Bladel, tussen Margareta Lemmens enerzijds en Margareta gnd 

Prats anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen Willelmus Lippen soen 

verworven had van Marcelius gnd Haghemans van Bladel en welke pacht nu aan 

voornoemde Geerburgis behoort. 

 

Solvit. 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici maritus et 

tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris relicte quondam Willelmi dicti 

Lippen soen de Lumel (dg: p) hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Bladel (dg: solvendam h) quam dictus quondam Willelmus 

solvendam habuit hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die 

Streepkens (dg: ke) Acker cum suis attinentiis sita in parochia de Bladel 

inter hereditatem dicti quondam Willelmi Lippen soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi van den Spiker ex alio et ex pecia terre dicta dat 

Vlas-(dg: land)-lant cum suis attinentiis sita in dicta parochia inter 

hereditatem Margarete Lemmens ex uno et inter Margarete dicte Prats ex 

alio quam paccionem dictus quondam Willelmus Lippen soen (dg: d) erga 

Marcelium dictum Haghemans de Bladel acquisiverat ut (dg: .) dicebat et 

quam paccionem nunc ad se et ad dictam Geerburgem suam uxorem spectare 

dicebat vendidit Marcelio filio dicti Marcelii Haghemans promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui #et 

dicte sue uxoris# et dicti quondam Willelmi Lippen et quorumcumque 

heredum dicti quondam Willelmi deponere. Testes Willelmus et ?Berwout 

datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 046r 11 do 23-07-1388. 

Arnoldus die Writer verkocht aan Johannes zvw Godefridus van Erpe een 

stukje erfgoed in Den Bosch, achter de Vismarkt, achter erfgoed van wijlen 

Jacobus Tijt enerzijds en erfgoed van Martinus Monics anderzijds, met een 

eind strekkend aan de stal of achterhuis van voornoemde wijlen Jacobus Tijt 

en met het andere einde aan erfgoed van voornoemde Arnoldus, strekkend 

lijnrecht vanaf de osendrup van Johannes zvw Godefridus van Erpe tot aan 

voornoemde Martinus. 

 

Arnoldus die Writer particulam hereditatis sitam in Busco retro forum 

piscium retro hereditatem quondam Jacobi Tijt ex uno et inter hereditatem 

Martini (dg: Mo) Monics ex alio (dg: et) tendentem cum uno fine ad 

stabulum seu domum posteriorem dicti quondam Jacobi Tijt et cum reliquo 

ad hereditatem dicti Arnoldi X{invoegen} (dg: et p particula pla 

hereditatis p) vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: testes Willelmus et 

Hubertus datum supra). Testes Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 046r 12 do 23-07-1388. 
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{invoegen in BP 1178 f 046r 11}. 

X. tendentem linealiter a stillicidio Johannis filii quondam Godefridi de 

Erpe usque ad hereditatem dicti Martini. 

 

BP 1178 f 046r 13 do 23-07-1388. 

Godescalcus van Hijntam verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Hijntam prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 A 13 f. 46v. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1388. 

 

BP 1178 f 046v 01 do 23-07-1388. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Johannes gnd Mijspelboem een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Johannes Claes soen van den 

Leempoel enerzijds en voornoemde Nijcholaus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een kapoen? en een n-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren. Slechts op te geven met 

Lichtmis, nadat de pacht van dat feest is betaald. Alles wat hij op dit 

stuk land bouwt, mag hij ervan af halen. 

 

[Nijcholaus] de Baerle peciam terre sitam in parochia de Oersterwijc in 

loco dicto Berkel inter hereditatem Johannis Claes soen van den (dg: 

Hoevel) Leempoel ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai ex alio 

#prout ibidem sita est# dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto 

Mijspelboem ab eodem hereditarie possidendam pro uno ?caupone et pro 

hereditaria XX lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Oesterwijc# 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradenda 

ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod non resignabit nisi (dg: cum) in festo 

purificationis et prius soluta dicta paccione huiusmodi festi 

purificationis in quo renunciabit ?et addito quod quodcumque dictus 

Johannes supra dictam peciam terre edificabit hoc idem Johannes libere 

amovebit. Testes Willelmus et Hubertus datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 046v 02 do 23-07-1388. 

Johannes Porsijn en zijn vrouw Cristina dvw Johannes van der Rennendonc 

verkochten aan Adam zvw Adam van den Kerchof 1 morgen 2 hont 83 roeden 

land, gelegen achter Porta Celi, in een kamp gnd die Keeldonkse Kamp, aan 

voornoemde Cristina overgedragen14 door haar broer Ghibo zvw voornoemde 

Johannes van der Rennendonc. 

 

Johannes Porsijn maritus (dg: et tu) legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Johannis van der Rennendonc et dicta Cristina cum eodem tamquam 

cum tutore unum iuger duo hont atque octuaginta tres virgatas terre sitas 

retro Portam Celi in campo dicto die Keeldoncsche Camp (dg: ven) 

supportatas dicte Cristine a Ghibone suo fratre filio dicti quondam 

Johannis van der Rennendonc prout in litteris vendiderunt Ade filio 

quondam Ade van den Kerchof supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Berwout datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 046v 03 do 23-07-1388. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 175 (152), 23-07-1388. Sint Jan, nummer 170 (146), 08-11-1386. 

Rodolphus van der Moelen ev Volcwigis dvw Franco gnd Munter verkocht aan 

Heijlwigis wv Ludovicus Sampson zvw voornoemde Franco Munder een b-erfpacht 

van 1 mud rogge Bossche maat, in een b-erfpacht van 3 mud rogge, welke 

pacht van 3 mud15 Johannes van Tula beloofd had aan voornoemde wijlen Franco 

                         
14 Zie ← BP 1176 f 088v 11 vr 08-07-1379, overdracht van dit land. 
15 Zie → BP 1182 p 460v 06 do 09-06-1401, verkoop van de pacht van 3 mud. 
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Munter16, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van 

voornoemde Johannes van Tula, gnd ter Ynden, gelegen in Erp. 

 

Rodolphus van der Moelen maritus et tutor legitimus Volcwigis sue uxoris 

filie quondam Franconis dicti Munter hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco ad se spectantem in hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis (dg: men) dicte mensure quam paccionem trium modiorum 

siliginis Johannes de Tula promisit se daturum et soluturum (dg: Fr) 

dicto quondam Franconi Munter hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam et deliberandam ex bonis dicti Johannis de Tula dictis 

communiter ter Ynden sitis in parochia de Erpe atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis prout in litteris hereditarie 

vendidit Heijlwigi relicte quondam (dg: Sam) Ludovici Sampson filii dicti 

quondam Franconis Munder cum litteris et jure occacione promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 04 do 23-07-1388. 

Ludovicus zvw Theodericus gnd Proefs soen van Empel verkocht aan Egidius 

Coptiten, tbv Hughemannus van Wijc, ongeveer 2 hont land in een kamp, gnd 

Koptiten Kampke, in Empel, ter plaatse gnd Vroland. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici dicti Proefs soen de Empel duo hont 

terre #vel circiter# ad se spectantia in quodam campo dicto (dg: p) 

Coptiten Kempken sito in parochia de Empel in loco dicto Vrolant in ea 

quantitate )dg: q) qua ibidem sita sunt vendidit Egidio (dg: K filio 

quondam Jacobi Tijt) #Coptiten# ad opus Hughemanni de Wijc promittens 

warandiam #questionem proximitatis et# et obligationem deponere. Testes 

Willelmus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 05 do 23-07-1388. 

Gerardus van Bruggen zv Paulus gaf uit aan Johannes gnd Hadewigen soen (1) 

7 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Scheepdonk, 

tussen Nijcholaus van Berze enerzijds en voornoemde Johannes Hadewigen soen 

anderzijds, (2) 3½ hont aldaar, tussen voornoemde Johannes Hadewigen soen 

enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen en kv Arnoldus Enoden soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Gerardus de Bruggen filius Pauli septem hont terre sita infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Sceepdonc inter hereditatem (dg: .) 

Nijcholai de Berze ex uno et inter hereditatem Johannis dictus! Hadewigen 

soen ex alio atque tria et dimidium hont sita ibidem inter hereditatem 

dicti Johannis Hadewigen #soen# ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) 

Arnoldi Hadewigen soen et liberorum Arnoldi Enoden soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Hadewigen soen ab 

eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu sex librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis promittens warandiam 

et aliam deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 06 do 23-07-1388. 

Johannes Wellen soen en Ghisbertus die Vere beloofden aan Oda wv Johannes 

Spierinc 9 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-

1389) te betalen. 

 

Johannes Wellen soen et Ghisbertus die Vere promiserunt Ode relicte 

quondam Johannis Spierinc novem Hollant gulden seu valorem ad pasca 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 181r 15 do 02-05-1381, deze erfpacht kwam bij deling aan 

Arnoldus van Rode. 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 07 do 23-07-1388. 

Goeswinus zvw Johannes Buc verkocht aan Albertus Buc van Lijt 1 morgen 

land, in Lith, in een kamp gnd Godekens Hoeve, tussen de sloot van dat kamp 

enerzijds en erfg vw Enghela Yewijns anderzijds, belast met dijken, sloten 

en waterlaten, en grondcijnzen van het kapittel van Sint-Lambertus van 

Luik. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Buc unum iuger terre situm in parochia 

de Lijt in (dg: loco) #campo# dicto Godekens Hoeve inter fossatum eius 

campi ex uno et inter hereditatem (dg: .) heredum quondam Enghele Yewijns 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Alberto Buc de Lijt promittens 

warandiam et obligationem deponere ex aggeribus fossatis et (dg: 

aggeribus) #aqueductibus# ad hoc spectantibus et censibus dominorum 

capituli sancti Lamberti Leodiensis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 08 do 23-07-1388. 

Arnoldus Writer droeg over aan zijn zwager Ghibo van den Gheijnen een 

b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, welke pacht van 1 mud 

Gerardus Abt schoenmaker grootvader van voornoemde Arnoldus gekocht had van 

Arnoldus van Luik, wonend in Nuland. 

 

Arnoldus Writer (dg: hereditariam paccionem ad se spectantem) in 

hereditaria paccione trium sextariorum mensure de Busco #ad se spectante# 

(dg: et) de hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie purificationis quam paccionem unius modii siliginis 

Gerardus Abt sutor avus olim dicti Arnoldi erga Arnoldum de Leodio 

#commorantem in Nuwelant# emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Ghiboni van den Gheijnen suo sororio cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui #et suorum 

coheredum# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 09 do 23-07-1388. 

De broers Jacobus en Gheerlacus, kvw Henricus gnd Kelner van Bucstel, en 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen ev Theoderica dvw voornoemde Henricus 

verkochten aan Johannes zvw Gheerlacus van Keeldonc ¾ deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus, in een erfgoed gnd een 

ven van voornoemde wijlen Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, 

tussen Gerardus zvw hr Gerardus van Bucstel enerzijds en voornoemde wijlen 

Henricus Kelner anderzijds, welk ¾ deel ligt richting Schijndel. Verkopers 

behouden het recht in dit ven, welk recht aan hen gekomen was na overlijden 

van Johannes Houbraken en zijn vrouw Bela. 

 

Jacobus Gheerlacus fratres liberi quondam Henrici dicti Kelner de Bucstel 

et (dg: Ever) Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et 

tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie dicti quondam Henrici (dg: 

totam partem et omne jus) #tres quartas partes# eis (dg: competentes) #de 

morte dicti quondam Henrici successione advolutas# in quadam hereditate 

dicta een venne (dg: sita in parochia de B) dicti quondam Henrici sita in 

parochia de Bucstel in loco dicto Mulsen inter hereditatem Gerardi (dg: 

de Mulsen) filii quondam #domini# Gerardi de Bucstel ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Henrici Kelner ex alio (dg: scilicet illas) et 

que tres quarte parte site sunt versus Scijnle vendiderunt Johanni filio 

quondam Gheerlaci de Keeldonc promittentes warandiam et questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere salvo tamen dictis 

venditoribus jure eis de morte quondam (dg: Johannis Hen W) Johannis (dg: 

Houw) Houbraken et Bele sue uxoris successione advoluto in dicta 

hereditate dat venne vocata. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 046v 10 do 23-07-1388. 

Hermannus Rut Willems soen van Empel beloofde aan Egidius Coptiten, tbv 

Hugemannus van Wijc, 21½ oude schild, 4 Hollandse gulden voor 3 oude 

schilden gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te 

betalen. 

 

Hermannus Rut Willems soen de Empel promisit Egidio Coptiten #ad opus 

Hugemanni de Wijc# XXI et dimidium aude scilt scilicet IIII Hollant 

gulden pro III {met een puntje ervoor en erachter} aude scilt seu valorem 

ad pasca proxime futurum (dg: fu) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 11 do 23-07-1388. 

Johannes die Bije Broes soen beloofde aan Johannes van Rees 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389) te betalen. 

 

Johannes die Bije (dg: de) Broes soen promisit Johanni de Rees L Hollant 

gulde seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 046v 12 do 23-07-1388. 

Rodolphus zv Hubertus van den Loeke en zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus van 

Zelant verkochten aan Walterus zvw voornoemde Gerardus van Zelant (1) 1 

bunder heide, in Gemonde, tussen Willelmus van Zelant enerzijds en Walterus 

Fijen soen anderzijds, voor reikend tot aan een gemene weg, (2) de helft 

van een beemd, gnd die Meckenem, in Gemonde, beiderzijds tussen het water 

gnd die Dommel, (3) 5 stukken land van wijlen voornoemde Gerardus van 

Zelant, in Gemonde, (3a) die Poeldonk, (3b) dat Knoperstuk, (3c) op die 

Hoge Castart, (3d) op de plaats gnd Loven op Hokart, (3e) aldaar, zoals 

deze erfgoederen aan voornoemde Aleijdis gekomen waren na erfdeling, belast 

met de grondcijns. Nijcholaus gnd Coel zv Johannes gnd Colen soen deed 

afstand. 

 

Rodolphus filius (dg: quond) Huberti van den Loeke maritus (dg: et tu) 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Zelant et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore unum bonarium terre 

mericalis situm in parochia de Ghemonden inter hereditatem Willelmi de 

Zelant ex uno et inter hereditatem Walteri Fijen soen ex alio tendens 

ante ad communem plateam atque (dg: unum pratum dictum) medietatem 

cuiusdam prati dicti die Meckenem siti in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem Walteri Fijen) aquam dictam die Dommel ex utroque adiacentem 

atque quinque pecias terre dicti (dg: q) quondam Gerardi de Zelant sitas 

in dicta parochia quarum una die Poeldonc secunda dat Knoperstuc tercia 

op die Hoge Castart quarta supra locum dictum Loven (dg: die) op Hokart 

et quinta ibidem sunt site prout ibidem sunt site et dicte Aleijdi 

mediante divisione prius habita inter i[psaem #et# suos heredes cessit in 

partem vendiderunt Waltero filio dicti quondam Gerardi de Zelant 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Quo facto Nijcholaus dictus Coel #filius# Johannis (dg: soen) #dicti 

Colen soen# super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Berwout datum surpa. 

 

1178 mf2 A 14 f. 47. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1388. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1388. 

 anno LXXX octavo mensis julii in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1388. 

 

BP 1178 f 047r 01 do 23-07-1388. 

Johannes Luwe Willems soen van der Assmit beloofde aan Jacobus Stevens soen 

70 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 
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Johannes Luwe Willems soen van der Assmit promisit Jacobo Stevens soen 

LXX aude scilde scilicet XL Hollant pla[cken pro quolibet aude] scilt seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Willelmus et Berwout datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 047r 02 do 23-07-1388. 

Arnoldus Avemari verkocht aan Ghevardus Stummeken een b-erfpacht van 4 mud 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

kamp, 6 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Kuikse Kamp, tussen 

Henricus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en Jacobus van Engelant 

anderzijds. 

 

Arnoldus Avemari hereditarie vendidit Ghevardo Stummeken hereditariam 

paccionem quatuor modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo sex iugera (dg: 

terre) continente sito in parochia de Roesmalen in loco dicto die 

Kuijcsche Camp inter hereditatem Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc 

ex uno et inter hereditatem Jacobi de Engelant ex uno promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 03 do 23-07-1388. 

Arnoldus Avemari maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van wijlen Johannes van Gheldorp en met goederen van 

Bertholdus Voget. 

 

Arnoldus Avemari omnes vendiciones et alienacions factas (dg: Jo) per 

(dg: Johannem de Gheldorp et eius fratres et sorores et per Bert ..) cum 

quibuscumque bonis quondam Johannis de Gheldorp et cum quibuscumque bonis 

Bertholdi Voget calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 04 do 23-07-1388. 

Hr Sijmon van de Broek priester verkocht aan de secretaris, tbv Johannes en 

Arnoldus, nkv voornoemde hr Sijmon, een huis en schuur met hun ondergrond, 

en aangelegen erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, 

tussen wijlen Egidius zv Henricus van Espe enerzijds en wijlen Mathijas 

metten Blode van Herentals anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het water gnd de Dommel, belast met cijnzen. Zou een 

van voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de 

erfgoederen naar de ander. De brief overhandigen aan voornoemde hr Sijmon. 

 

Dominus Sijmon de Palude presbiter domum (dg: domistadium) et horreum 

(dg: ?et) cum suis fundis et hereditates eis adiacentes sitas in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto Eerscot inter hereditatem Egidii quondam 

filii Henrici de Espe ex uno et (dg: alie) inter hereditatem Mathije 

quondam metten Blode de Herentals ex alio tendentes a communi platea 

retorsum usque ad aquam dictam Dommel hereditarie vendidit mihi ad opus 

Johannis #et# Arnoldi puerorum naturalium dicti domini Sijmonis 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus (dg: domini fundi) exinde de jure solvendis et si 

aliquis dictorum puerorum naturalium decesserit sine prole legitimia 

extunc dicte hereditates devolventur ad alterum supervivum remanentem. 

Testes datum supra. Tradetur littera domino Sij. 

 

BP 1178 f 047r 05 do 23-07-1388. 

Voornoemde hr Sijmon van de Broek priester beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes en Arnoldus, nkv voornoemde hr Sijmon, een n-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit voornoemde 

goederen. Zou een van voornoemde kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan zal de ander geheel de pacht beuren. 
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Dictus dominus Sijmon promisit mihi ad opus Johannis et Arnoldi puerorum 

naturalium dicti domini Sijmonis se daturum et soluturum dictis Johanni 

et Arnoldo hereditariam paccionem (dg: quinque) #sex# modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie Remigii ex premissis domo horreo etc et si 

aliquis dictorum Johannis et Arnoldi decesserit sine prole legitima 

extunc alter diutius vivens dictam paccionem integraliter obtinebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 06 do 23-07-1388. 

Johannes Buc van Lijt, Reijnerus zvw Henricus Mudekens en Theodericus 

Herbrechts soen van Heze beloofden aan hr Johannes van Nuenen, tbv hem, hr 

Johannes van de Wijer investiet van Lith, hr Gerardus van den Hof en 

Arnoldus van Goerle, 43 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) 

te betalen. 

 

Johannes Buc de Lijt Reijnerus filius quondam Henrici Mudekens #et# 

Theodericus Herbrechts soen de Heze promiserunt domino Johanni de Nuenen 

ad opus sui et ad opus domini Johannis de Vivario investiti de (dg: d) 

Lijt et #domini# Gerardi de Curia et Arnoldi de Goerle seu alterius XLIII 

aude scilde seu valorem in (dg: aude) auro ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 07 do 23-07-1388. 

Voornoemde Reijnerus zvw Henricus Mudeken, Johannes Buc van Lijt en 

Theodericus Herbrechts soen van Heze beloofden aan hr Johannes van Mierd 16 

oude schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1389) 

te betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken Johannes Buc et (dg: ...) 

Theodericus predicti promiserunt domino Johanni de Mierd XVI aude scilde 

seu valorem ad cathedram (dg: proxime) Petri proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 08 do 23-07-1388. 

Hr Sijmon van de Broek priester verkocht aan de secretaris, tbv Sijmon nzv 

voornoemde hr Sijmon, (1) een huis en tuin van wijlen Mathias met de Bloede 

van Herentals, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, tussen 

voornoemde hr Sijmon enerzijds en wijlen Henricus gnd Appeltants, nu 

Johannes Mijnte, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan het water gnd die Dommel, (2) een akker aldaar, achter het huis van 

wijlen Ghisbertus Sprocaes, tussen Egidius die Smit enerzijds en Arnoldus 

Hulsman anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, en 18 penningen licht geld van Sint-Oedenrode aan de priesters van 

Oirschot. De brief overhandigen aan hr Sijmon. 

 

Tradetur littera domino Sij. 

Dominus Sijmon de Palude presbiter domum et ortum #quondam (dg: He) 

Mathie met de Bloede de Herentals cum suis attinentiis# sitos in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto Eerscot inter hereditatem dicti domini 

Sijmonis ex uno et inter hereditatem Henrici quondam dicti Appeltants 

nunc ad Johannem Mijnte spectantem ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum ad (dg: communem plateam ut dic) #aquam dictam die Dommel# 

atque unum agrum terre situm ibidem retro domum Ghisberti quondam 

Sprocaes inter hereditatem Egidii (dg: de Ponte fabri) #die Smit# ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Hulsman ex alio (dg: ut supportavit) 

vendidit mihi ad opus Sijmonis filii naturalis dicti domini Sijmonis 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: testes datum supra) 

excepta hereditaria paccione (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco exinde solvenda et XVIII denariis levis monete Rodensis presbitris 

de Oerscot exinde solvendis. 
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BP 1178 f 047r 09 do 23-07-1388. 

Voornoemde hr Sijmon beloofde aan de secretaris, tbv zijn voornoemde 

natuurlijke zoon Sijmon, een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius te leveren, gaande uit voornoemd huis, tuin en akker. 

 

Dictus dominus Sijmon promisit mihi ad opus dicti Sijmonis sui filii 

naturalis (dg: hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure trium 

mo) se daturum et soluturum dicto Sijmoni filio naturali hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie Remigii 

ex domo et orto ac agro predictis. (dg: testes datum supra). 

 

BP 1178 f 047r 10 do 23-07-1388. 

Godefridus zvw Arnoldus van Berlikem beloofde aan Marcelius van den Broecke 

brouwer 42½ Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 Hollandse dobbel 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Godefridus (dg: q) filius quondam Arnoldi de Berlikem promisit Marcelio 

van den Broecke braxatori XLII et dimidium Hollant dobbel scilicet III 

Hollant gulden pro duobus Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes 

Willelmus et Berwout datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 047r 11 vr 24-07-1388. 

Willelmus zv Henricus gnd Zorghe droeg over aan zijn zwager Johannes gnd 

Stevens soen van Oerle zijn deel in een b-erfpacht van 5 mud 4 lopen rogge, 

maat van Oerle, uit een b-erfpacht van 8 mud, maat van Oerle, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen Walterus gnd Coman, in 

Blaerthem Sint-Severinus, welke pacht van 8 mud 4 lopen Johannes van den 

Hout van Eijndoven, tbv voornoemde Henricus Sorghe, gekocht had van 

Henricus Bastart van Bucstel. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Henrici dicti Zorghe totam partem et omne (dg: sibi) jus 

sibi competentes #in# hereditaria paccione quinque modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Oerle scilicet de hereditaria paccione 

octo modiorum et quatuor lopinorum siliginsi dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis ex bonis que fuerant quondam Walteri dicti 

Coman sitis in Blaertem sancti Severini et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quam paccionem octo modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis dicte mensure (dg: nu) Johannes van den Hout de 

Eijndoven ad opus dicti Henrici Sorghe erga Henricum Bastart de Bucstel 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni dicto Stevens 

soen de Oerle suo sororio promittens ratam servare (dg: et obligationem 

.). Testes Willelmus et Berwout datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1178 f 047r 12 vr 24-07-1388. 

Johannes van Ynghen zvw Walterus gnd Bijekens soen van Littoijen verkocht 

aan Lambertus van Herlaer zv Johannes van Herlaer timmerman een huis17 en 

erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Walterus Claes soen enerzijds en erfgoed van Metta Brocs anderzijds, voor 

en in het midden 18 voet breed, en op het einde 16 voet, strekkend 

achterwaarts tot aan een wijnkelder, aan hem overgedragen door Ghibo van 

Zoemeren. 

 

Johannes de Ynghen filius quondam Walteri dicti Bijekens soen de 

Littoijen domum et aream sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Walteri Claes soen ex uno et inter hereditatem Mette Brocs ex 

alio et que domus et area predicta continet ante et in medio XVIII 

                         
17 Zie → BP 1179 p 150v 01 ma 08-04-1392, verkoop van een cijns van 40 

schelling uit dit huis. 
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pedatas in latitudine et in fine sedecim pedatas in latitudine et tendit 

retrorsum usque ad vinarium ibidem consistens supportatam sibi a Ghibone 

de Zoemeren prout in litteris vendidit Lamberto de Herlaer (dg: mu) filio 

Johannis de Herlaer (dg: multoris) #carpentarii# supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 13 vr 24-07-1388. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Johannes van Ynghen een 

n-erfcijns18 van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Ynghen 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie mediatim (dg: ?J) 

Domini et mediatim Johannis ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 14 vr 24-07-1388. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Johannes van Ynghen 50 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius (do 01-10-1388), en 30 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit dicto Johanni de Ynghen L Hollant gulden seu 

valorem (dg: Re) ad Remigii et XXX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047r 15 vr 24-07-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar vanaf heden, met 20 Hollandse gulden 

of de waarde en met 20 schelling voor de cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Rodolphus van Breda, Henricus 

van Helvoert molenaar en Walterus zvw Henricus Bieken van Littoijen. 

 

{Met haal verbonden aan BP 1178 f 047r 13}. 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper cum XX {met een puntje ervoor en erachter} Hollant 

gulden seu valorem (dg: .) et cum (dg: censu) #XX solidis pro censu# anni 

redempcionis ut in forma et cum arrestadiis. Acta in camera presentibus 

Rodolpho de Breda et Henrico de Helvoert multore et Waltero filio quondam 

Henrici Bieken de Littoijen anno LXXX octavo mensis julii in vigilia 

Jacobi hora ?mette. 

 

BP 1178 f 047r 16 vr 24-07-1388. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Willelmus Backe zv Mathias19 

70 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Willelmo Backe 

#filio Mathie# LXX Brabant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Willelmus datum supra. 

 

1178 mf2 B 01 f. 47v. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1388. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1388. 

 in festo Jacobi: zaterdag 25-07-1388. 

 in crastino Jacobi: zondag 26-07-1388. 

 

                         
18 Zie → BP 1181 p 257r 05 di 14-01-1399 (4) schenking van deze cijns. 
19 Zie → VB 1799 f 055v 04, ma 06-02-1391, Willem Bac soen wilner Mathijs 

was gericht aen alle goide Goeswijns Herincs soen wilner Jacob Calen met 

scepenen scoud brieven. 
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BP 1178 f 047v 01 vr 24-07-1388. 

Walterus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathijas 

van den Molengrave een n-erfcijns20 van 4 oude schilden of de waarde, te 

betalen met Sint-Andreas, gaande uit een huis21, erf en tuin, in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Porta Celi, tussen 

erfgoed van Johannes van Onlant enerzijds en erfgoed van wijlen Roverus van 

den Lijnden, nu Johannes Wijeric, anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Walterus filius quondam Johannis de Gherwen hereditarie vendidit Willelmo 

Bac filio quondam Mathije van den Molengrave hereditariam (dg: paccionem 

II) censum quatuor aude scilde (dg: Fra) seu valorem solvendum 

hereditarie Andree ex domo et area et orto dicti venditoris sitis in 

Busco in vico tendente a vico Hijntamensi versus (dg: Port) conventum de 

Porta Celi inter hereditatem Johannis de Onlant ex uno et inter 

hereditatem quondam Roveri van den Lijnden nunc ad Johannem Wijeric (dg: 

ex) spectantem ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Berwout datum in vigilia 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 047v 02 vr 24-07-1388. 

Johannes van Bessellen beloofde aan Ludekinus van Broeghel 16 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes de Bessellen promisit (dg: Joh) Ludekino de Broeghel XVI Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047v 03 vr 31-07-1388. 

Voornoemde Ludekinus van Broeghel droeg voornoemde 16 gulden over aan zijn 

broer en zuster Willelmus en Heijlwigis. 

 

Dictus Ludekinus (dg: promisit) dictos XVI gulden supportavit Willelmo 

suo fratri et Heijlwigi eius sorori. Testes Sijmon et Berwout datum in 

profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 047v 04 vr 31-07-1388. 

Reijnerus zv Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Gielijs beloofde aan 

zijn voornoemde vader Johannes van Berze 67½ Hollandse dobbel, 3 Hollandse 

gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1388) te betalen. 

 

Reijnerus filius Johannis de Berze filii quondam Willelmi dicti Wil 

Gielijs promisit dicto Johanni de Berze suo patri LXVII et dimidium 

Hollant dobbel (dg: seu) scilicet III florenos (dg: pro) Hollandie (dg: 

seu va) pro duobus dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047v 05 ±vr 31-07-1388. 

Gherisius van Os, Theodericus Bathen soen en Nijcholaus uter Hasselt 

maakten een erfdeling van erfgoederen van wijlen Johannes van Boemel, die 

                         
20 Zie → VB 1799 f 103r 07, ma 10-01-1396, Willem Bac soen wilner Mathijs 

van den Molengrave was gericht aen huus erve ende hof gelegen in 

tsHertogenbossche in der straten streckende van der Hijnthamerstraet ten 

convent wart van den Baseldonc tusschen den erve Jans van Onlant ende 

tusschen den erve wilner Rovers van den Lijnden nu tot Jan Wijeric 

behorende overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen hadde. 
21 Zie → BP 1182 p 131r 02 do 01-07-1400, overdracht van het huis, erf en 

tuin aan Willelmus Bac zvw Mathias van den Molengrave, na gerechtelijke 

verkoop door Baudewinus zvw Henricus Roede van Boxtel. 
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nu aan hen behoren, in Den Bosch, achter de Oude Dieze, binnen de 

stadsmuur. 

Voornoemde Theodericus en Nijcholaus kregen (1) het woonhuis met ondergrond 

van voornoemde wijlen Johannes met zijn osendruppen, (2) een tuin van 

voornoemde wijlen Johannes van Boemel, voor het raam (huidenspanner) van 

wijlen Hermannus van Zonne, beiderzijds tussen erfgoed van voornoemde 

wijlen Hermannus, (3) een stukje uit een erfgoed, in de lengte naast de 

stroom enerzijds en een weg behorend aan voornoemde Gerisius, Theodericus, 

Nijcholaus en erfg vw Hermannus van Zonne anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van voornoemde wijlen Hermannus, naast de trap van 

voornoemde wijlen Hermannus, en met het andere einde aan een weg, 6 voet 

breed, lopend naast voornoemd huis, te weten het stukje tussen voornoemd 

erfgoed van wijlen Hermannus nabij de trap, minus een stukje van 3 voet 

breed, tot aan een paal die daar staat. 

 

Gherisius de Os Theodericus Bathen soen et Nijcholaus uter Hasselt palam 

recognoverunt se divisonem hereditariam mutuo fecisse de hereditatibus 

quondam Johannis de Boemel nunc ad se spectantibus sitis in Busco retro 

antiquum Dijesam infra murum opidi de Busco ut dicebant mediante qua 

divisione domus habitationis cum suo fundo dicti quondam Johannis sita 

ibidem cum suis stillicidiis undique adiacentibus prout eadem domus cum 

suo fundo et stillicidiis ibidem sita est pro presenti item quidam ortus 

dicti quondam Johannis de Boemel situs ibidem ante pannitensorium (dg: d) 

quondam Hermanni de Zonne inter hereditatem eiusdem quondam Hermanni ex 

utroque latere coadiacentem atque quadam particula de quadam hereditate 

sita ibidem longitudinaliter contigue iuxta aquam ibidem currentem ex uno 

et inter quandam viam (dg: ibidem sitam) spectantem ad dictos Gerisium 

Theodericum et Nijcholaum et heredes quondam Hermanni de Zonne (dg: ex u 

et inter) ibidem (dg: te) sitam et tendentem ex alio (dg: scilicet illa 

particula que s tendentis co) que hereditates tendunt cum uno fine ad 

hereditatem dicti quondam Hermanni sitam iuxta gradum eiusdem quondam 

Hermanni et cum reliquo fine ad quandam viam sex pedatas in latitudine 

continentem sitam et tendentem iuxta dictam domum et scilicet illa 

particula que sita est inter dictam hereditatem dicti quondam Hermanni 

sitam iuxta dictum gradum minus particula tres pedatas in latitudine 

continente usque ad quendam palum ibidem fixum ut dicebant dictis 

Theoderico et Nijcholao cesserunt in partem ut Gerisius recognovit 

promittens ratam servare. 

 

BP 1178 f 047v 06 ±vr 31-07-1388. 

Voornoemde Gerisius van Os kreeg (1) een raam (huidenspanner) met 

ondergrond, achter voornoemd woonhuis van wijlen Johannes van Boemel, met 

de tuin tussen dit raam enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen 

Hermannus van Zonne anderzijds, (2) een deel van voornoemd erfgoed, in 

lengterichting naast voornoemd water, te weten het deel dat loopt vanaf 

voornoemde weg lopend naast voornoemd woonhuis tot aan voornoemde paal. 

 

Et mediante qua divisione (dg: pens) pannitensorium dictum raem cum eius 

fundo situm retro dictam domum habitationis quondam Johannis de Boemel 

cum orto sito inter dictum pannitensorium ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Hermanni de Zonne ex alio item quedam pars dicte 

hereditatis site ibidem longitudinaliter contigue iuxta dictam aquam 

scilicet illa pars (dg: que) eiusdem hereditatis que pars tendit a dicta 

via sita et tendente iuxta dictam (dg: h) domum habitationis usque ad 

predictum palum ibidem fixum ut dicebant dicto Gerisio cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare. 

 

BP 1178 f 047v 07 za 25-07-1388. 

De weg, lopend direct achter de osendrup van voornoemd woonhuis van wijlen 

Johannes van Boemel enerzijds en voornoemd raam dat aan Gerisius ten deel 

viel anderzijds, is gemeenschappelijk eigendom van Gerisius, Theodericus en 
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Nijcholaus. 

Voornoemde weg, lopend vanaf de brug naar voornoemde weg, die achter het 

raam loopt, is, naast voornoemd huis van wijlen Johannes van Boemel, overal 

6 voet breed. 

Laatstgenoemde weg en alle andere wegen zullen gemeenschappelijk eigendom 

zijn van Gerisius, Theodericus, Nijcholaus en erfg vw Hermannus van Zonne. 

Voornoemd stukje erfgoed dat in lengterichting naast het water ligt, te 

weten het stukje dat 3 voet breed is, gelegen tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Hermannus van Zonne naast diens trap enerzijds en het deel dat 

ten deel viel aan Theodericus en Nijcholaus anderzijds, is 

gemeenschappelijk eigendom van Gerisius, Theodericus en Nijcholaus, om naar 

voornoemd water te gaan en te keren. 

Theodericus en Nijcholaus betalen uit hun deel een n-erfcijns van 3 pond 7½ 

schelling uit een b-erfcijns van 4 pond 15 schelling. 

Gerisius betaalt een n-erfcijns van 27½ schelling van voornoemde erfcijns 

van 4 pond 15 schelling. 

 

Hoc addito quod via sita et transiens contigue retro (dg: sc) 

#stillicidium# dicte domus #habitationis# quondam Johannis de Boemel ex 

uno et inter dictum pannitensorium dicto Gerisio in partem cessum (dg: ex 

alio prout ibidem consistit ad presens# (dg: p atque omnes sue vie 

predicta) permanebit (dg: -unt) dictis (dg: Gerisi) Gerisio Theoderico et 

Nijcholao communis item quod dicta via sita atque (dg: h) transiens a 

ponte ibidem (dg: iuxta) versus (dg: hereditatem quond) dictam viam sitam 

(dg: ibidem retro) et tendentem ibidem retro dictum pannitensorium dicto 

Gerisio in partem cessum habebit et obtinebit perpetue (dg: la) undique 

iuxta dictam domum quondam Johannis de Boemel latitudinem sex pedatarum 

item quod (dg: omnes) huiusmodi via jamdicta et omnes alie vie ibidem 

site et transeundes erunt et (dg: permanebunt communes) permanebunt 

perpetue communes dictis Gerisio Theoderico et Nijcholao ac heredibus 

quondam Hermanni de Zonne sicut (dg: ibi) ad eos spectant de jure item 

dicta particula (dg: p) de dicta hereditate que sita est (dg: iuxta di) 

longitudinaliter iuxta dictam aquam scilicet illa particula que continet 

tres pedatas in latitudine et que sita inter hereditatem dicti quondam 

Hermanni de Zonne sitam iuxta dictum gradum dicti quondam Hermanni ex uno 

et inter dictam partem eiusdem hereditatis dictis Theoderico et Nijcholao 

in partem cessam ex alio permanebit perpetue communis dictorum Gerisio 

Theoderico et (dg: pr) Nijcholao (dg: ad) scilicet ad viam eundi et 

redeundi ibidem ad aquam predictam. 

Item quod dicti Theodericus et Nijcholaus solvent ex premissis eis in 

partem cessis hereditarium censum (dg: XL solidorum monete de censibus ex 

dictis hereditatibus quondam Johannis de Boemel de jure solvendis et 

residuum huiusmodi censuum dictus dictis Theodericus et Nijcholaus pro 

una medietate et dictus Gerisius pro reliqua medietate annuatim solvere 

tenebuntur ut recognoverunt et) trium librarum et septem et dimidii 

solidorum de hereditario censu quatuor librarum et quindecim solidorum ex 

dictis hereditatibus quondam Johannis de (dg: Zonne) #Boemel# solvendo 

atque dictus Gerisius solvet hereditarium censum XXVII et dimidii 

solidorum de (dg: ode) eodem censu (dg: quond) quatuor librarum et 

quindecim solidorum sic quod dampna exinde non eveniant. Testes Willelmus 

et Hubertus datum in festo Jacobi. 

 

BP 1178 f 047v 08 za 25-07-1388. 

Reijnerus van Berze zv Johannes van Berze en zijn vrouw Bela beloofden aan 

Andreas Mol 64 Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend 

of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Reijnerus de Berze filius Johannis de Berze (dg: promsiit Andree Mol) et 

Bela eius uxor promiserunt Andree Mol LXIIII Hollant dobbel scilicet tres 

florenos Hollandie pro duobus dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 
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proxime pro futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047v 09 zo 26-07-1388. 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees en Goeswinus Lodewijchs soen van 

Kessel beloofden aan Luijtgardis Bauderics wv Tielmannus smid 32½ oude 

schild of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Gerardus de Kessel (dg: et Lod Lud) filius quondam Arnoldi de Hees et 

(dg: Ludovicus G) Goeswinus Lodewijchs soen de Kessel promiserunt 

Luijtgardi Bauderics relicte quondam Tielmanni fabri XXXII et dimidium 

aude scilt seu (dg: s) valorem (dg: ad) ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: da) Sijmon et Hubertus datum in 

crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 047v 10 zo 26-07-1388. 

Johannes Zelen soen, Thomas Arts soen, Arnoldus Nodeken en Johannes van 

Helvoert beloofden aan Johannes van de Kelder 33 Brabantse dobbel, 54 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Andreas (ma 30-11-1388) en de andere helft met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1389). 

 

Johannes Zelen soen Thomas Arts soen Arnoldus (dg: Noudeken) #Nodeken# 

Johannes de Helvoert promiserunt Johanni de Penu XXXIII Brabant dobbel 

seu pro quolibet dobbel LIIII Hollant (dg: dobbel seu) placken seu 

valorem (dg: ad) mediatim Andree et mediatim purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047v 11 zo 26-07-1388. 

Johannes van de Kelder beloofde aan voornoemde Johannes Zelen soen, Thomas 

Arts soen, Arnoldus Nodeken en Johannes van Helvoert dat, indien er iets 

van de tiende van Cromvoirt van het lopend jaar wordt genomen of 

“vervoederd” door onze vrienden, of door de vijanden van onze hertogin 

wordt verbrand, hij hen dan schadeloos zal houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes de Penu promisit super omnia (dg: q) dictis debitoribus quod si 

#de# decima de Crumvoert (dg: eis aliquid) anni presentis eis aliquid 

raperetur aut per nutrimenta et (dg: pub) pabula ab amiciis capetur 

#consumetur# et annularetur #quod exponetur worde vervuedert# seu ab 

inimicis domine nostre ducisse comburetur quod ipse Johannes de Penu hoc 

eis restaurabit et eos de #dampnis exinde evenientibus# hoc indempnes 

servabit in quantum ipsi hoc #huiusmodi dampna# per duos vel plures 

vicinos ibidem vel aliquas personas #sive sunt scabini sive non sunt# 

poterint probare et docere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 047v 12 zo 26-07-1388. 

Gerongius zvw Gerongius van Vucht beloofde aan Willelmus Reuwe 15 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Gerongius filius quondam Gerongii de Vucht promisit Willelmo Reuwe XV 

Hollant gulden #seu valorem# ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf2 B 02 f. 48. 

 Secunda post Jacobi: maandag 27-07-1388. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 28-07-1388. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 29-07-1388. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1388. 

 

BP 1178 f 048r 01 ma 27-07-1388. 

Johannes zvw Engbertus Writer verkocht aan Hubertus gnd Abt zvw Gerardus 
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Abt de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, ?Bossche maat, met ....... 

te leveren, gaande uit goederen gnd Cruijvincs Hoeve, in Gestel bij 

Herlaer, welke pacht voornoemde Gerardus gnd die Abt schoenmaker grootvader 

van eerstgenoemde Johannes verworven had van Marcelius van der Donc, en 

welke helft nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Engberti Writer medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de B[?usco solvenda 

hereditarie ....... ex] #et in Busco tradenda# bonis dictis Cruijvincs 

Hoeve cum suis attinentiis sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer 

quam pacconem unius modii siliginis [Gerardus] dictus die Abt sutor avus 

primodicti Johannis erga Marcelium van der Donc acquisiverat ut dicebat 

et quam medietatem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Huberto dicto Abt filio (dg: ..) dicti quondam Gerardi Abt promittens 

ratam servare et obligationem #(dg: et obl) et impeticionem# ex parte !et 

suorum coheredum deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum secunda post 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 048r 02 ma 27-07-1388. 

Ermgardis wv Nijcholaus Stierken verklaarde ontvangen22,23,24 te hebben alle 

achterstallige termijnen van lijfrenten25, die Ywanus Stierken en zijn broer 

Henricus aan haar moeten betalen. 

 

Ermgardis relicta quondam (dg: ?Joh) #Nijcholai# Stierken palam 

recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus arrestadiis deficientibus de 

vitalibus pensionibus quas (dg: ipsi) Ywanus Stierken et Henricus eius 

frater sibi solvere tenentur. Testes Willelmus et Sijmon datum secunda 

post Jacobi. 

 

BP 1178 f 048r 03 ma 27-07-1388. 

Nijcholaus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Johannes van 

Holaer riemmaker een n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) 2 mudzaad roggeland, in een hoeve van wijlen voornoemde 

Nijcholaus van Zochel, in Hees, ter plaatse gnd Zochel, waarvan (1a) 12 

lopen tussen Nijcholaus Arts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(1b) 12 lopen tussen Johannes van Zochel bv voornoemde verkoper enerzijds 

en kvw Arnoldus Crumijseren anderzijds, (1c) 8 lopen tussen Lambertus zv 

Hermannus van der Hoeven enerzijds en Aleijdis dvw voornoemde Nijcholaus 

van Zochel anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de naburen, (2) 3 

morgen land, gnd den Loeken, in Empel, tussen Theodericus van Vlimen 

enerzijds en Johannes van Best anderzijds, deze 3 morgen reeds belast met 4 

gulden pieter. Verkrijger zal op voornoemde 2 mudzaad een huis bouwen. 

 

Nijcholaus de Zochel filius quondam Nijcholai de (dg: Z) Zochel 

hereditarie vendidit Johanni de Holaer corrigiatori hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex duabus 

modiatis terre siliginee (dg: dicti venditoris sitis in parochia de Hi 

Hees in lo) ad dictum venditorem spectantibus in manso dicti quondam 

Nijcholai de Zochel sitis in parochia de Hees in loco dicto Zochel (dg: 

inter hereditatem Nijcholai Art) de quibus duodecim lopinate terre inter 

hereditatem Nijcholai Arts soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

et XII lopinate terre inter hereditatem Johannis de Zochel fratris dicti 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 067v 15 do 13-08-1383, achterstallige termijnen van een 

lijfrente van 24 pond zijn betaald. 
23 Zie → BP 1178 f 117v 09 za 11-09-1389, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
24 Zie → BP 1180 p 019r 03 do 18-09-1393, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
25 Zie → BP 1180 p 363r 01 di 28-09-1395 (1), overdracht van een lijfrente 

van 24 pond. 
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venditoris ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

Crumijseren ex alio et octo lopinate terre inter hereditatem Lamberti 

filii Hermanni van der Hoeven ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie 

dicti quondam Nijcholai de Zochel ex alio latere sunt site atque ex 

tribus jugeribus terre dicti venditoris dictis den Loeken #sitis in 

jurisdictione de Empel# inter Theoderici (dg: ex u) de Vlimen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Best ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus vicinorum ex dictis duabus 

modiatis terre solvendis et quatuor (dg: bo) gulden peter ex dictis 

tribus iugeribus terre siliginee et sufficientem facere et quod ipse 

supra dictas duas modiatas terre unam domum (dg: edi) edificabit. Testes 

(dg: datum supra) Ghisbertus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 04 ma 27-07-1388. 

Johannes Muijl Heijmerics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Muijl Heijmerics soen prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1178 f 048r 05 ma 27-07-1388. 

Henricus van Merlaer verkocht aan Lambertus van Middelrode smid een huis, 

erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Zonne enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus 

van Merlaer anderzijds, aan voornoemde Henricus van Merlaer verkocht door 

Otto gnd Bruijstens soen. 

 

Henricus de Merlaer domum aream et ortum sitos in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Merlaer predicti ex alio venditos dicto Henrico de 

Merlaer ab Ottone dicto Bruijstens soen prout in litteris vendidit 

Lamberto de Middelrode fabro supportavit cum litteris et ujure promittens 

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

 

BP 1178 f 048r 06 ma 27-07-1388. 

Henricus van Merlaer de jongere zv Rodolphus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus de Merlaer junior filius Rodolphi prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 07 ma 27-07-1388. 

Gerardus van Herlaer van Roesmalen droeg over aan Johannes van Sceijvel zvw 

Rutgherus van Kessel al zijn koren, beesten, klein vee, roerende en gerede 

goederen. 

 

Gerardus de Herlaer de Roesmalen omnia sua blada et omnes suas bestias et 

bona pecorolia quecumque et bona sua mobilia et parata quecumque 

supportavit Johanni de Sceijvel filio quondam Rutgheri de Kessel 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 08 ma 27-07-1388. 

Johannes Leonii van Erpe, Willelmus Coptiten en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Gertrudis ev Johannes van Gheffen kramer, tbv voornoemde 

Johannes van Gheffen, 48 Hollandse gulden en 9 plakken of de waarde met 

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

 

#Johannes Leonii de Erpe# Willelmus Coptiten Gerardus de Berkel (dg: et 

Jo) promiserunt Gertrudi uxori Johannis de Gheffen institori ad opus 

eiusdem Johannis de Gheffen XLVIII Hollant gulden #et IX placken# seu 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Ghisbertus et Theodericus 

datum supra. 
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BP 1178 f 048r 09 di 28-07-1388. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem droeg over aan Theodericus zvw 

voornoemde Johannes van Heze (1) de helft die aan Aleijdis wv Everardus van 

Heze behoorde, 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 Veren Belen soen 

anderzijds, welk huis en tuin voornoemde wijlen Everardus van Heze 

verworven had van zijn zoon voornoemde Johannes van Heze, (2) het 

vruchtgebruik, aan voornoemde Aleijdis behorend, in de andere helft, welke 

helft en welk vruchtgebruik voornoemde Godefridus verworven had van Jacobus 

zvw Willelmus die Hierde en diens vrouw voornoemde Aleijdis. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem medietatem que ad Aleijdem 

relictam quondam Everardi de Heze jure hereditario spectabat in domo (dg: 

et a) orto sitis in Busco in vico tendente de vico Hijnthamensi versus 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Rutgheri carpentarii ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Gobel Godebelini) Gobelini 

Veren Belen soen ex alio quos domum et ortum dictus quondam Everardus de 

Heze erga dictum Johannem de (dg: Heze) Heze suum filium acquisiverat 

atque usufructum dicte Aleijdi competentem in reliqua medietate dictorum 

domus et orti quam medietatem et quem usufructum dictus Godefridus erga 

Jacobum filium quondam Willelmi die Hierde maritum dicte Aleijdis et 

dictam Aleijdem acquisiverat prout in litteris supportavit Theoderico 

filio quondam Johannis de Heze predicti cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Theodericus datum (dg: supra) tercia post Jacobi. 

 

BP 1178 f 048r 10 di 28-07-1388. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Godefridus een n-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarium censum IIII librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis (dg: d) ex. 

 

BP 1178 f 048r 11 di 28-07-1388. 

Nijcholaus gnd Baudekens soen van Gheffen droeg over aan Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Gerardus gnd 

Bauderics. Met achterstallige termijnen. 

 

Nijcholaus dictus Baudekens soen de Gheffen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam venditam sibi a Gerardo dicto Bauderics prout in 

litteris supportavit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum 

litteris et aliis et jure #et cum arrestadiis# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

tercia post Jacobi. 

 

BP 1178 f 048r 12 wo 29-07-1388. 

Ywanus Stierken beloofde aan Johannes van Erpe 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Ywanus Stierken promisit Johanni de Erpe L Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 048r 13 wo 29-07-1388. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest, Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van 

Hees en Reijnerus zvw Henricus Mudeken beloofden aan Arnoldus Koijt 40 
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Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) 

te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest Gerardus de Kessel filius 

quondam Arnoldi de Hees et Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken 

promiserunt Arnoldo Koijt XL Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 14 wo 29-07-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 15 do 30-07-1388. 

Aleijdis van der Bolst dvw Arnoldus van der Bolst beloofde aan haar 

natuurlijke kinderen Leonius en Arnoldus en aan haar schoonzoon Johannes 

van Bemmeren 300 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Aleijdis van der Bolst #filia quondam Arnoldi van der Bolst# promisit 

Leonio Arnoldo suis pueris naturalibus et Johanni de Bemmeren suo genero 

CCC aude scilde ad eorum monitionem persolvendos. Testes (dg: Willelmus) 

#Ghisbertus# et Hubertus datum quinta post Jacobi. Traditur dicto 

Arnoldo. 

 

BP 1178 f 048r 16 do 30-07-1388. 

Voornoemde drie beloofden voornoemd geld niet te manen, zolang voornoemde 

Aleijdis leeft. 

 

Solvit. 

Dicti 3 promiserunt (dg: dicta A) dicte Aleijdi dictam pecuniam non 

monere quamdiu ipsa Aleijdis vixerint in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 17 do 30-07-1388. 

Voornoemde Aleijdis van der Bolst dvw Arnoldus van der Bolst droeg over aan 

haar natuurlijke kinderen Leonius en Arnoldus en aan haar schoonzoon 

Johannes van Bemmeren 3 stukken land, in Erp, (1) gnd die Noethaze, tussen 

Elizabeth Arts en haar kinderen enerzijds en Jordanus Matheus anderzijds, 

(2) die Geerlecs Strepe, tussen voornoemde Elizabeth Arts en haar kinderen 

enerzijds en Bernijerus Zelen soen anderzijds, (3) die Vaarakker, tussen 

Yvels van der Bolst enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met lasten. 

 

(dg: scribatur). 

Aleijdis van der Bolst predicta cum tutore tres pecias terre sitas in 

parochia de Erpe quarum una dicta die Noethaze inter hereditatem 

Elizabeth Arts et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Jordani 

Matheus ex alio secunda die Gheerlecs Strepe inter hereditatem dicte 

Elizabeth Arts et eius liberorum ex uno et inter hereditatem (dg: Buijers 

Z) Bernijeri Zelen soen ex alio et tercia die Vaeracker inter hereditatem 

Yvels van der Bolst ex uno et inter communitatem ex alio sunt site 

supportavit Leonio Arnoldo suis pueris naturalibus et Johanni de Bemmeren 

(dg: su) genero dicte Aleijdis promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 048r 18 do 30-07-1388. 

Voornoemde Leonius, Arnoldus en Johannes van Bemmeren beloofden aan Yvels 

van der Bolst, tbv Theodericus nzv voornoemde Aleijdis, 30 Hollandse gulden 

of de waarde, direct na overlijden van voornoemde Aleijdis te betalen. De 
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brief overhandigen aan voornoemde Yvels. 

 

Dicti Leonius Arnoldus et Johannes de Bemmeren promiserunt Yvels van der 

Bolst ad opus Theoderici filii naturalis dicte Aleijdis XXX Hollant 

gulden seu valorem statim post decessum dicte Aleijdis persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Yvels. 

 

BP 1178 f 048r 19 do 30-07-1388. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Boudewinus Lijsmoden 

soen 150 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1388) te betalen. 

 

Boudewinus de Zelant et Yda eius uxor promiserunt Boudewino Lijsmoden 

soen CL Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

1178 mf2 B 03 f. 48v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1388. 

 

BP 1178 f 048v 01 do 30-07-1388. 

Reijnerus Roesken van Lijttoijen zvw Johannes gnd Meus soen verkocht aan 

Gerardus van Hees riemmaker een n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, 

met Vastenavond te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Lithoijen, 

tussen Ghisbertus die Heessche zvw Henricus van Beke enerzijds en Yda van 

Beke anderzijds, (2) ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd op den 

Enge, tussen Heijmericus Huusman enerzijds en Henricus des Persoens soen en 

Heijmericus Jans soen anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus Loijt. 

 

Reijnerus Roesken de Lijttoijen filius quondam Johannis dicti Meus soen 

hereditarie vendidit Gerardo de Hees corrigiatori hereditariam paccionem 

duorum modiorum (dg: sil) ordei mensure de Busco solvendam hereditarie ad 

(dg: carsi) carnisprivium ex domo et (dg: ar) orto sitis in parochia de 

(dg: p de) Lijttoijen inter hereditatem (dg: Henric) Ghisberti die 

Heessche filii quondam Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Yde de 

Beke ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia in loco 

dicto op den Enghe inter hereditatem Heijmerici Huusman ex uno et inter 

hereditatem Henrici des Persoens soen et Heijmerici Jans soen ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Hubertus datum quinta post 

Jacobi. Tradetur littera Henrico Loijt. 

 

BP 1178 f 048v 02 do 30-07-1388. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle en zijn voornoemde vader Nijcholaus 

beloofden aan Heijlwigis gnd Ghevarts 75 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle et dictus Nijcholaus eius pater 

promiserunt (dg: Johanni dicto Ghevarts ad opus) Heijlwigi dicte Ghevarts 

(dg: X) LXXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 03 do 30-07-1388. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan zijn voornoemde vader Nijcholaus 75 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit dicto Nijcholao suo (dg: f) patri LXXV Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 048v 04 do 30-07-1388. 

Johannes zv Henricus van den Loeken de jongere: de helft van een stuk land, 
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in Nuenen, ter plaatse gnd die Kaerterstraat, tussen kv Sijmon van den 

Zande enerzijds en erfgoed van het klooster van Hodonk anderzijds, en {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes (dg: de Wetten) filius Henrici van den Loeken junioris 

#medietatem# pecie terre site (dg: -am) in parochia de Nuenen in loco 

dicto die (dg: Bott) Kaerter Straet inter hereditatem liberorum Sijmonis 

van den Zande (dg: -n Zand) ex uno et inter hereditatem conventus de 

Hoedonc ex alio (dg: ut dicebat dedit) atque. 

 

BP 1178 f 048v 05 do 30-07-1388. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan zijn voornoemde vader Nijcholaus 75 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit dicto Nijcholao suo patri LXXV Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 06 do 30-07-1388. 

Mechtildis dvw Goeswinus gnd Aenkoij beloofde aan Ghevardus Coninc 45 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Mechtildis filia quondam Goeswini dicti (dg: Aenk) Aenkoij promisit 

Ghevardo Coninc XLV Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 07 do 30-07-1388. 

Baudewinus zvw Henricus Rode van Bucstel gaf uit aan de broers Johannes gnd 

Bathen soen en Arnoldus, kvw Henricus Hentens soen, een erfgoed, in een 

stuk broekland, in Boxtel, ter plaatse gnd Bordelaar, tussen Willelmus en 

Maria, kvw voornoemde Henricus Rode, enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfcijns van ½ schild of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Baudewinus filius quondam Henrici Rode de Bucstel hereditatem ad se 

spectantem in pecia paludis sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

Bordelaer inter hereditatem Willelmi et Marie liberorum (dg: dicti) dicti 

quondam Henrici Rode ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni (dg: f) dicto Bathen soen (dg: filio 

quondam Henrici Hen) et Arnoldo fratribus liberis quondam Henrici Hentens 

soen ab eosdem pro (dg: uno grosso) censu domini fundi ex dicta medietate 

de jure solvendo dando etc atque pro hereditario censu dimidii scuti 

antiqui seu valorem dando sibi ab aliis hereditarie Martini ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ex) et alteri 

repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 08 do 30-07-1388. 

Voornoemde twee broers Johannes gnd Bathen soen en Arnoldus, kvw Henricus 

Hentens soen, en Willelmus Heijnen soen van den Heijden beloofden aan 

voornoemde Baudewinus zvw Henricus Rode van Bucstel 8½ oude schild of de 

waarde met Sint-Martinus over een jaar (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Dicti duo fratres #et Willelmus Heijnen soen (dg: de He) van den Heijden# 

promiserunt dicto Baudewino octo #et dimidium# aude scilde seu valorem a 

Martini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 09 do 30-07-1388. 

Johannes zv Henricus van den Loeke de jongere gaf uit aan zijn broer Petrus 

van den Loeke (1) de helft van een stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd 

die Boerter Straat, tussen kv Sijmon van den Zande enerzijds en erfgoed van 
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het klooster van Hodonk anderzijds, (2) 1/6 deel van een tuin, aldaar, 

tegenover voornoemd stuk land, over de straat, tussen kvw Henricus 

Boemelman enerzijds en Zeelkinus Hillen soen anderzijds; de uitgifte 

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

op de onderpanden te leveren. 

 

Solvit Petrus. 

Johannes filius Henrici van den Loeke junioris medietatem pecie terre 

site in parochia de Nuenen in loco dicto die Boerter Straet inter 

hereditatem liberorum Sijmonis van den Zande ex !alio et inter 

hereditatem conventus de Hoedonc ex alio atque sextam partem cuiusdam 

orti siti ibidem in opposito dicte pecie terre ultra plateam inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici (dg: Boen) Boemelman ex uno et 

inter hereditatem Zeelkini Hillen soen ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem Petro van den Loeke suo fratri ab eodem hereditarie possidendam 

pro (dg: cen) hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: sil) 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra 

dictas hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) 

Ghisbertus et Hubertus datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 048v 10 do 30-07-1388. 

Johannes Delijen soen van Os beloofde aan Lodovicus gnd Lode Eefsen soen 43 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) te 

betalen. 

 

Johannes Delijen soen de Os promisit Lodovico dicto Lode Eefsen soen 

XLIII Hollant gulden seu valorem ad (dg: na) carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 048v 11 do 30-07-1388. 

Johannes Wedighe van Lijttoijen, Henricus Bijeken zvw Johannes Bijeken van 

Lijttoijen, Godefridus Loesken nzvw Henricus Mudeken en Nijcholaus die 

Snider van Lijttoijen beloofden aan Walterus van Oekel 83 Brabantse dobbel, 

56 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft te 

betalen met Pasen (zo 18-04-1389) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389). 

 

Johannes Wedighe de Lijttoijen Henricus Bijeken filius quondam Johannis 

Bijeken de Lijttoijen Godefridus Loesken filius (dg: q) naturalis quondam 

Henrici Mudeken Nijcholaus die Snider de Lijttoijen promiserunt Waltero 

de Oekel LXXXIII (dg: d) Brabant dobbel scilicet (dg: X LX LX) LVI 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu valorem (dg: ad) 

mediatim pasche et mediatim nativitatis (dg: D) Johannis proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. Testes Ghisbertus et Hubertus. 

 

BP 1178 f 048v 12 do 30-07-1388. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Willelmus gnd Valke een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus 

van den Berge enerzijds en Henricus Brocke anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 oude groot, met Lichtmis aan eerstgenoemde Willelmus 

te betalen, (2) het recht gnd “te gewijn”, (3) het recht waarmee de 

hertogencijns wordt betaald, (4) een n-erfpacht van 19 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus filius quondam Alberti de (dg: Er) Bucstel peciam terre sitam 

in parochia de Lamberti de Vucht in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Walteri van den (dg: Berge) Berge ex uno et inter hereditatem 

Henrici Brocke ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est dedit ad 

hereditariam paccionem Willelmo dicto Valke ab eodem hereditarie 
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possidendam pro uno grosso antiquo dando et solvendo primodicto Willelmo 

ab alio purificationis et jure revolutionis #dicto te gewijn# et eo (dg: 

-d) jure quo census domini ducis exsolvitur exsolvendis atque pro 

hereditaria paccione XIX lopinorum 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 048v 13 do 30-07-1388. 

Voornoemde Willelmus Valke beloofde aan eerstgenoemde Willelmus 12½ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-

1389) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Valke promisit primodicto Willelmo XII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a Remigii proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 14 do 30-07-1388. 

Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Ghibo Kesselman de oudere 50 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Johannes Mol filius quondam (dg: Ghisberti) Ghibonis Sceijnckel promisit 

Ghiboni Kesselman seniori L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 15 do 30-07-1388. 

Arnoldus Wonder verkocht aan Katherina dvw Johannes Speciers een huis en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, ter plaatse gnd in Genen Hoek, tussen 

erfgoed van hr Henricus Buc priester enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd 

Heijnen anderzijds. Lasten van de kant van verkoper en zijn schoonmoeder 

Heijlwigis dvw Goeswinus van Orthen worden afgehandeld. 

 

Solvit. 

Arnoldus Wonder domum et aream sitam in Busco in vico Orhtensi ad locum 

dictum in Ghenen Hoecke inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Heijnen ex alio vendidit 

Katherine filie quondam Johannis Speciers supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex) ex 

parte ex parte sui et Heijlwigis filie quondam Goeswini de Orthen #sue 

socrus# in premissis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 16 do 30-07-1388. 

Baudewinus Gruijter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Baudewinus Gruijter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 048v 17 do 30-07-1388. 

Henricus Wolf en Willelmus zvw Egidius Zeelmaker beloofden aan Arnoldus 

Wonder 50 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1388) te betalen. 

 

Henricus Wolf et Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker promiserunt 

Arnoldo Wonder L Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 B 04 f. 49. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1388. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1388. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1388. 
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 in festo Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1388. 

 

BP 1178 f 049r 01 do 30-07-1388. 

Henricus Ghenen soen van Os en Henricus Ridder beloofden aan Willelmus van 

Ghiessen 21½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389) te betalen. 

 

Solvit. 

Henricus Ghenen soen van Os et Henricus Ridder promiserunt Willelmo de 

Ghiessen XXI et dimidium Hollant (dg: fo) gulden seu valorem [ad] 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Ghisbertus et Hubertus 

datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 049r 02 do 30-07-1388. 

Willelmus Delijen soen en Sijmon zv Johannes van der After beloofden aan 

Willelmus van Ghiessen 64½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Willelmus Delijen soen et Sijmon filius Johannis van der After 

promiserunt Willelmo de Ghiessen LXIIII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 03 do 30-07-1388. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius beloofde aan Johannes van Mijngen 50 

Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii promisit Johanni de Mijngen L 

Hollant gulden seu valorem a data presentium ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 04 do 30-07-1388. 

Theodericus van Hedel ev Elizabeth dvw Johannes van Ellaer droeg over aan 

Henricus die Clercke van Zonne een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een erfgoed gnd Machghiels Gelookt, in 

Nederwetten, bij de plaats gnd Kellaarse Dijk, tussen Henricus van de Hout 

enerzijds en Johannes gnd Moelner anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde 

Johannes van Ellaer gekocht had van Johannes zv Reijnerus van Nederwetten 

zwager van Johannes van Vroenhoven, en welke cijns nu aan hem behoort. 

Gerardus van der Weijden ev Heijlwigis dvw voornoemde Johannes van Ellaer 

deed afstand. 

 

Theodericus de Hedel maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis de Ellaer hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex quadam hereditate dicta 

communiter Machghiels Geloect sita in parochia de Nederwetten prope locum 

dictum Kellaersche Dijke inter hereditatem Henrici de Ligno ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Moelner ex alio atque ex attinentiis 

eiusdem hereditatis singulis et universis ibidem situatis quem censum 

dictus quondam (dg: Joh) Johannes de Ellaer erga Johannem filium Reijneri 

de Nederwetten sororium Johannis de Vroenhoven emendo acquisiverat prout 

in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Henrico die Clercke de Zonne supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto. Quo facto Gerardus van der Weijden maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Ellaer 

super dicto censu et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 05 do 30-07-1388. 

Destijds had Gerardus Loij beloofd aan Arnoldus Koijt 90 oude schilden, 4 
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gulden voor 3 oude schilden gerekend. Voornoemde Arnoldus Koijt verklaarde 

thans dat voornoemde Gerardus Loij 14 gulden heeft betaald in afkorting van 

voornoemd geld. Voornoemde Arnoldus Koijt droeg het restant van het 

geldbedrag over aan Johannes Gherijs. 

 

Notum sit universus quod Gerardus Loij promisisset Arnoldo Koijt 

nonaginta denarios antiquos communiter scilde vocatos scilicet quatuor 

florenos aureos communiter gulden vocatos pro tribus denariis aureis 

antiquis communiter scilde vocatis computato prout in litteris 

constitutus (?dg: u) Arnoldus Koijt predictus palam recognovit sibi 

dictum Gerardum Loij persolvisse XIIII gulden in abbreviationem dicte 

pecunie et dictus Arnoldus Koijt totum residuum dicte pecunie supportavit 

Johanni Gherijs cum litteris et jure occacione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 06 do 30-07-1388. 

Johannes Boijen en Johannes zvw Franco bakker beloofden aan Otto Bruijstens 

36 Hollandse gulden of de waarde en 23 Hollandse plakken met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Johannes Boijen (dg: filius filius quondam H) et Johannes filius quondam 

Franconis pistoris promiserunt Ottoni Bruijstens XXXVI Hollant gulden seu 

valorem et XXIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 07 do 30-07-1388. 

Ludekinus van Broeghel en zijn broer en zuster Willelmus en Heijlwigis 

beloofden aan Jacobus van den Wege 32 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Ludekinus de Broeghel Willelmus eius frater et Heijlwigis eorum soror 

promiserunt Jacobo van den Wege XXXII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 08 do 30-07-1388. 

Truda wv Henricus Posteels en Arnoldus van Vladeracken zv Elizabeth 

beloofden aan Andreas Mol 150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Truda relicta quondam Henrici Posteels et Arnoldus van (dg: -de) 

Vladeracken filius Elizabeth #promiserunt Andree Mol# CL Hollant gulden 

seu valorem ad (dg: nativitatis Domini) #Remigii# proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 09 vr 31-07-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Walterus Coelborne 50 mud 2 zester hop. 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1388) binnen een mijl 

van Den Bosch te leveren. 

 

Walterus de Hijntam promisit Waltero Coelborne L modios et II sextaria 

(dg: sulu) lupule mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos et infra leucam ab opido de Busco deliberandam. Testes 

Sijmon et Berwout datum (dg: sa) in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 049r 10 vr 31-07-1388. 

Ludekinus van Broeghel en zijn broer en zuster Willelmus en Heijlwigis 

beloofden aan Jacobus Stevens soen 27 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Ludekinus de Broeghel Willelmus eius frater et Heijlwigis eorum soror 

promiserunt Jacobo Stevens soen XXVII Hollant gulden seu valorem ad 
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nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 11 vr 31-07-1388. 

Willelmus van der Aa droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus van der Drieborch 

70½ mud hop, Bossche maat, aan hem beloofd26 door Walterus van Hijntam. 

 

Willelmus (dg: de) van der Aa septuaginta et dimidium modios lupule 

mensure de Busco promissos sibi a Waltero de Hijntam prout in litteris ut 

dicebat supportavit Arnoldo filio quondam Arnoldi van der Drieborch. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 12 vr 31-07-1388. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus van der Aa 36 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1388) 

te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo van der Aa XXXVI Hollant gulden 

seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 13 do 13-08-1388. 

Johannes van Tijela droeg over aan zijn broer Henricus Potter (1) alle 

goederen, die aan Nijcholaus zv Henricus gnd Potter gekomen waren na 

overlijden van Oda mv voornoemde Nijcholaus, resp. die aan hem zullen komen 

na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus Potter, (2) alle goederen, 

die aan voornoemde Nijcholaus gekomen waren na overlijden van zijn 

grootvader Nijcholaus gnd Gheenman resp. aan hem zullen komen na overlijden 

van Hilla wv voornoemde Nijcholaus Gheenmans, (3) het deel, dat aan 

eerstgenoemde Nijcholaus behoort, in voornoemde goederen, aan voornoemde 

Johannes van Tijela verkocht door eerstgenoemde Nijcholaus. 

 

Johannes de Tijela omnia et singula bona (dg: sibi de morte quondam Ode 

sue) que Nijcholao filio Henrici dicti Potter de morte quondam Ode (dg: 

f) matris olim eiusdem Nijcholai successione sunt advoluta atque post 

mortem dicti Henrici Potter sui patris sibi successione advolventur 

quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia et singula bona 

dicto Nijcholao de morte quondam Nijcholai dicti Gheenman sui avi 

successione advoluta et post mortem Hille relicte dicti quondam Nijcholai 

Gheenmans successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

insuper totam partem et omne jus primodicto Nijcholao in quibuscumque 

bonis predictis competentes et imposterum competituras vendita dicto 

Johanni de Tijela a (dg: d) primodicto Nijcholao prout in litteris 

supportavit dicto Henrico Potter !suo fratri! (dg: pro) cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berwout et Hubertus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 049r 14 za 01-08-1388. 

Petrus Caudehoven droeg over aan Jordanus van Hoculem zijn vruchtgebruik in 

(1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, naast erfgoed van 

wijlen Godefridus Heijstman, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Willelmus Becker van Oerle aan voornoemde wijlen Mathijas 

leverde, (3) alle huisraad, waarin Heijlwigis dvw voornoemde Mathijas, ev 

voornoemde Petrus, gestorven was, voor zover dat huisraad aan voornoemde 

Jordanus van Hoculem was overgedragen door voornoemde Petrus. Jordanus en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Ghibo Scermers behouden hun recht in de rest van 

het huisraad van voornoemde wijlen Heijlwigis. 

 

Petrus Caudehoven suum usufructum sibi competentem in domo et area (dg: 

quondam Mathije Scermer) sita in Busco in vico dicto (dg: Colper) 

                         
26 Zie ← BP 1178 f 037v 01 ±do 21-05-1388, belofte 70½ mud hop na maning te 

leveren. 
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#Boertsche# Straet iuxta hereditatem quondam Godefridi Heijstman et in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Willelmus Becker de Oerle dicto quondam Mathije solvere consuevit prout 

in litteris atque in omnibus domiciliis et utenciliis #et clenodiis# in 

quibus (dg: dicta) Heijlwigis filia dicti quondam Mathije #uxor olim 

dicti Petri# decessit in quantum (dg: he) huiusmodi domicilia 

# ?utencilia# et clenodia (dg: Joh) Jordano de Hoculem per dictum Petrum 

sunt deliberata #tradita et resignata# supportavit dicto Jordano de 

Hoculem promittens ratam servare et obligationem in (dg: dicto) usufructu 

existentem deponere salvo dicto Jordano jure sibi et Elizabeth sue uxori 

filie quondam (dg: Mathije) #Ghibonis Scermers# competente in aliis 

clenodiis #utenciliis# et domiciliis dicte quondam Heijlwigis dicto (dg: 

Petro) #Jordano# non deliberatis #resignatis et non traditis per dictum 

Petrum#. Testes Sijmon et Berwout datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 049r 15 za 01-08-1388. 

Voornoemde Jordanus beloofde voornoemde Petrus en zijn erfgenamen 

schadeloos te houden van alle aanspraken wegens voornoemd vruchtgebruik van 

de kant van erfg vw Heilwigis dvw Mathias Scermer ev voornoemde Petrus. 

 

Dictus Jordanus promisit super omnia dicto #Petro# quod ipse dictum 

Petrum #et suos heredes# indempnes servabit ab omni impeticione #et 

vexatione# sibi et suis heredibus evenientibus seu eventuris (dg: 

occacione) occacione dicti usufructus dictarum #+{invoegen BP 1178 f 049r 

17}# (?dg: hereditatum) #seu occacione dictarum hereditatum# ab 

quibuscumque (dg: al) heredibus quondam (dg: Hen) Heilwigis filie quondam 

Mathie Scermer uxoris olim dicti Petri scilicet ab aliis heredibus a 

dicto (dg: Pet) Jordano et Elizabeth eius uxore filia quondam Ghibonis 

Scermer. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 16 za 01-08-1388. 

Henricus van den Velde zv Willelmus beloofde aan Arnoldus Koetman zv Zeel 

gnd Koetman 40 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 

 

Henricus van den Velde filius Willelmi promisit Arnoldo (dg: filio quo) 

Koetman filio (dg: Zeell) Zeel dicti Koetman XL Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049r 17 za 01-08-1388. 

{invoegen in BP 1178 f 049r 15} 

+: domus et aree paccionis domiciliorum clenodiorum et domiciliorum atque 

occacione dictarum supportacionis et resignationis. 

 

1178 mf2 B 05 f. 49v. 

 in festo Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1388. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 03-08-1388. 

 Sabbato post Sixti: zaterdag 08-08-1388. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1388. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 12-08-1388. 

 

BP 1178 f 049v 01 za 01-08-1388. 

Arnoldus zvw Egidius van Ghele verkocht aan Albertus Wael een b-erfcijns 

van 1½ oude schild, die Nijcholaus gnd Daelman beloofd had aan voornoemde 

Arnoldus, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1½ bunder 17 roeden land, in 

Dinther, ter plaatse gnd Errenborg, tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en 

erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint aldaar. 

 

[Arnoldus filius] quondam Egidii de Ghele hereditarium censum (dg: unius 

et et) unius et dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude 
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scilde vocatorum seu (dg: lat) a....bigati ?etc (dg: promissum sibi a) 

#quem# Nijcholaus dictus Daelman promisit se daturum et soluturum dicto 

Arnoldo hereditarie purificationis ex uno et dimidio bonariis et decem et 

septem virgatis terre sitis in parochia de Dijnter in loco dicto 

Errenborch inter hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter 

hereditatem conventus de Berna ex alio tendentibus cum uno fine (dg: cum) 

ad communitatem ibidem prout in litteris hereditarie vendidit Alberto 

(dg: Waele) Wael supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Berwout datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 049v 02 za 01-08-1388. 

Jacobus zvw Egidius van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Egidii de Ghele prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049v 03 za 01-08-1388. 

Voornoemde Arnoldus zvw Egidius van Ghele verkocht aan voornoemde Albertus 

Wael een b-erfcijns van 4 oude schilden of ander paijment, die Theodericus 

molenaar van Hezewijc beloofd had aan voornoemde Arnoldus, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, gnd dat Arrenbergske, 3½ bunder minus 43 

roeden groot, in Dinther, ter plaatse gnd Arrenberg, tussen het water gnd 

die Aa enerzijds en erfgoed gnd die Langdonk anderzijds, en uit wegen die 

tot dit stuk land behoren of erover gaan. 

 

Dictus Arnoldus hereditarium censum quatuor aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum vel alterius pagamenti quem 

Theodericus multor de Hezewijc promisit se daturum et soluturum dicto 

Arnoldo hereditarie purificationis ex quadam pecia terre dicta commniter 

dat Arrenberchsken tria et dimidium bonaria terre minus quadraginta 

tribus virgatis terre continente sita in parochia de Dijnther in loco 

dicto Arrenberch inter aquam dictam die (dg: di) Aa ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter die Langdonc ex alio atque ex viis ad 

dictam peciam terre spectantibus atque ex viis per dictam peciam terre de 

jure transeuntibus prout in litteris (dg: supportavit) vendidit dicto 

Alberto Wael promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 049v 04 za 01-08-1388. 

Jacobus zv Egidius van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Egidii de Ghele prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049v 05 za 01-08-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Ghele verkocht aan Albertus Wael een b-erfcijns van 

11½ oude schild, die voornoemde Arnoldus met Lichtmis beurt, gaande uit een 

huis, tuin en kamp gnd Rijskampke, een tuin gnd Raaphof, een steeg land, 

een erfgoed gnd Kalverkamp, een beemd gnd de Oude Beemd, en een aangelegen 

stuk land gelegen voor voornoemde beemd, samen 10½ bunder 48 roeden groot, 

in Dinther, ter plaatse gnd Arrenberg, tussen Egidius van Barlaer enerzijds 

en erfgoed gnd die Zieldonk anderzijds, en uit alle wegen en dijken die bij 

deze goederen horen, en met alle wegen die erover gaan, welke erfgoederen 

voornoemde Arnoldus uitgegeven27 had aan Egidius van Ghele zvw Johannes van 

Hees voor 13 schelling 7 penning 1 obool nieuwe hertogencijns en voor 

voornoemde cijns van 11½ oude schild. 

 

Dictus Arnoldus de Ghele hereditarium censum undecim et dimidii aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu alterius 

                         
27 Zie ← BP 1177 f 314v 17 za 28-07-1386, uitgifte van de goederen voor de 

cijns. 
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pagamenti eiusdem valoris quem dictus Arnoldus solvendum habet 

hereditarie purificationis (dg: ..) ex domo et orto atque campo dicto 

Rijskempken atque #ex# orto dicto Raephof atque ex stega terre et 

hereditate dicta Calvercamp atque #ex# prato dicto den Auden Beemt et ex 

pecia terre sita ante jamdictum pratum eis adiacente et que hereditates 

predicte continent decem et dimidium bonaria et quadraginta octo virgatas 

sitas in parochia de Dijnther ad locum dictum Arrenberch inter 

hereditatem Egidii de Barlaer ex uno et inter hereditatem dictam die 

Zieldonc ex alio atque ex omnibus viis et aggeribus ad dictas hereditates 

de jure spectantibus et cum omnibus viis per dictas hereditates de jure 

transeuntibus et tendentibus quas hereditates cum dictis viis dictus 

Arnoldus dederat ad censum Egidio de Ghele filio quondam Johannis de Hees 

a dicto Arnoldo de Ghele scilicet pro tredecim solidis septem denariis et 

uno obulo novi census domino duci exinde solvendis atque (dg: ex) pro 

predicto censu XI et dimidii aude scilde prout in litteris vendidit 

Alberto Wael supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 049v 06 za 01-08-1388. 

Jacobus zvw Egidius van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Egidii de Ghele prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049v 07 za 01-08-1388. 

Nijcholaus zvw Henricus met den Bloede droeg over aan Yudocus Bruijstens 

alle erfgoederen, die aan hem behoren, onder Schijndel en Dinther. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici (dg: v) met den Bloede omnes 

hereditates (dg: sibi de more quondam Erkenradis sue . matris successione 

advolutas) #ad se spectantes# quocumque locorum infra parochiam de 

Scijnle et de (dg: Scijnle) Dijnther sitas ut dicebat supportavit Yudoco 

Bruijstens s cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 049v 08 ma 03-08-1388. 

Zegherus van Puppel verkocht aan zijn zuster Gertrudis van Puppel een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

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

Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van eertijds Johannes Snoec enerzijds en erfgoed van 

Lambertus gnd des Pijnre anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Zegherus de Puppel #(dg: filius quondam Marcelii de Puppel)# hereditarie 

vendidit Gertrudi de Puppel sue sorori hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: 

d) medietate ad se spectante in domo et area sita in Busco in vico 

tendente a vico dicto Peperstraet ad (dg: lo) vicum dictum Colperstraet 

inter hereditatem #dudum# Johannis Snoec ex uno et inter hereditatem 

#(dg: quondam)# Lamberti dicti des Pijnre ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde solvendis (dg: p) et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Berwout datum secunda post Petri 

ad vincula. 

 

BP 1178 f 049v 09 za 08-08-1388. 

Henricus zvw Jacobus van Nuijs droeg over aan zijn zoon Jacobus zijn 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 4 pond geld, te betalen met Sint-

Remigius, gaande uit een huis en erf van Henricus Cuper zvw Johannes Cuper, 

in Den Bosch, aan de Vismarkt, naast de Oude Kraan, tussen erfgoed van 

Henricus Posteel enerzijds en de Dieze anderzijds, welke cijns 

eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde Henricus Cuper. 
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Henricus filius quondam Jacobi de Nuijs suum usufructum sibi competentem 

in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie Remigii 

ex domo et area Henrici Cuper filii quondam Johannis Cuper sita in Busco 

ad forum piscium iuxta locum dictum die Aude Craen inter hereditatem 

Henrici Posteel ex uno et inter Dijesam ex alio (dg: ven) quem censum 

primodictus Henricus erga dictum Henricum Cuper acquisiverat emendo prout 

in litteris supportavit (dg: H) Jacobo suo filio promittens ratam servare 

et obligationem exparte sui deponere. Testes Willelmus et Hubertus datum 

sabbato post Sixti. 

 

BP 1178 f 049v 10 do 13-08-1388. 

Gerardus Broc droeg over aan Gerardus gnd Gerijs 100 Hollandse gulden, aan 

hem beloofd door Walterus van Hijntam en Jordanus van Roesmalen. 

 

Gerardus Broc centum aureos florenos communiter gulden vocatos monete 

Hollandie promissos sibi a Waltero de Hijntam et Jordano de Roesmalen 

prout in litteris supportavit Gerardo dicto Gerijs cum litteris et jure. 

Testes Willelmus et Berwout datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 049v 11 wo 12-08-1388. 

Ywanus Stierken beloofde aan Sijmon van Mijrabellum, tbv Gerardus van Uden, 

100 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Ywanus Stierken promisit Sijmoni de Mijrabello ad opus Gerardi de Uden 

centum Hollant gulden #seu valorem# ad monitionem persolvendos. Testes 

Willelmus et Berwout datum (dg: q) quarta post (dg: Berwout) Laurencii. 

 

BP 1178 f 049v 12 wo 12-08-1388. 

Voornoemde Ywanus beloofde aan Sijmon van Mijrabellum, tbv Walterus van 

Oekel, 50 Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Dictus Ywanus promisit Sijmoni de Mijrabello ad opus Walteri de Oekel L 

gulden Ghelrie ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049v 13 do 13-08-1388. 

Gerardus van den Bredeacker en Godefridus van den Hout beloofden aan 

Willelmus Mijnnemere 7 mud rogge en 2 zester raapzaad, Bossche maat, en 4 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1390) te 

leveren. 

 

Gerardus van den Bredeacker et Godefridus van den Hout promiserunt 

Willelmo #Mijnnemere# septem modios siliginis et duo sextaria (dg: sil) 

seminis raparum mensure de Busco et (dg: d) quatuor Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad p) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Berwout et Hubertus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 049v 14 do 13-08-1388. 

Albertus zvw Albertus gnd Abe die Becker van Bucstel beloofde aan Andreas 

zv Arnoldus van der Heijme 10 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Albertus (dg: dictus) filius quondam Alberti dicti Abe die Becker de 

Bucstel promisit Andree filio Arnoldi van der Heijme (dg: XX) X Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Berwout et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049v 15 do 13-08-1388. 

Goeswinus van Best zv Johannes van Best droeg over aan Martinus zvw 

Johannes Decker van Ghemonden een n-erfcijns van 35 schelling geld, uit een 
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b-erfcijns28 van 4 pond 5 schelling voornoemd geld, welke cijns van 4 pond 5 

schelling voornoemde Goeswinus met Sint-Jan beurde, gaande uit (1) een 

stukje land met gebouwen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed 

van een zekere Bacs schoenmaker, tussen erfgoed van Petrus van Ellaer 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een weg, bij voornoemd stukje land 

behorend, 6 voet breed, lopend vanaf voornoemd stukje land naar de 

Vughterstraat, naast erfgoed van voornoemde wijlen Bacs schoenmaker, (3) 

een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld, gaande uit voornoemd stukje 

land en weg, welk stukje land en weg Goeswinus in cijns uitgegeven had aan 

voornoemde Martinus, te weten voor de hertogencijns, en voornoemde 

b-erfcijns van 4 pond 5 schelling. 

 

Goeswinus de Best filius Johannis de Best hereditarium censum XXXV 

solidorum monete de hereditario censu quatuor librarum et quinque 

solidorum dicte monete quem censum quatuor librarum et quinque solidorum 

dictus Goeswinus solvendum habet hereditarie nativitatis Johannis ex 

quadam particula terre sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis retro 

hereditatem dicti Bacs sutoris inter hereditatem Petri de Ellaer ex uno 

et inter communitatem ibidem ex alio atque ex quadam via ad dictam 

particulam terre spectante que via predicta sex pe[da]tas terre in 

latitudine continet tendente a dicta particula terre usque ad vicum 

Vuchtensem contigue iuxta (dg: dic) hereditatem dicti quondam Bacs 

sutoris et ex edificiis in dicta particula terre consistentibus atque ex 

hereditario censu quinquaginta solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie ex dictis particula terre et via quas particulam terre viam 

et ed[ificia] dictus Goeswinus dederat ad censum Martino filio quondam 

Johannis Decker de Ghemonden scilicet pro censu domini ducis exinde 

solvendo et pro dicto censu quatuor librarum et quinque solidorum prout 

in litteris quas vidimus supportavit dicto Martino promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 049v 16 ±do 13-08-1388. 

Johannes Bathen soen beloofde aan Mathias van Os zvw Johannes Spermer 25 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Johannes B[a]then soen promisit Mathie de Os filio quondam Johannis 

Spermer XXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes d[atum supra]. 

 

BP 1178 f 049v 17 ±do 13-08-1388. 

Gerardus Broc droeg over aan Henricus zvw Johannes van der Bruggen van 

Helvoert verwer 100 Hollandse gulden, aan hem beloofd door Walterus van 

Hijntam en Jordanus van Roesmalen. 

 

Gerardus Broc centum aureos florenos communiter gulden vocatos monete 

Hollandie promissos sibi a Waltero de Hijntam et Jordano de Roesmalen 

prout in litteris supportavit Henrico filio quondam Johannis van der 

Bruggen de Helvoert tinctori cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 B 06 f. 49A. 

 in festo Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1388. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 12-08-1388. 

 anno LXX[XVI]II mensis augusti die XII: woensdag 12-08-1388. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1388. 

 

BP 1178 f 049ar 01 za 01-08-1388. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Adam van Mierd, tbv Johannes 

van E... een n-erfcijns van .. ...., met Sint-Remigius te betalen, gaande 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 372v 13 do 11-08-1384, uitgifte voor deze cijns. 
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uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit super habita et 

habenda Ade de Mierd ad opus Johannis de E... he[reditarium ?c]e[nsum] .. 

.... ....... ....... ....... Remigii ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis. Testes Sijmon et Berwout datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 049ar 02 wo 12-08-1388. 

Mr Henricus van Berkel deed tbv zijn broer Gerardus afstand van alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders en na 

overlijden van zijn broer Nijcholaus. 

 

Magister Henricus de Berkel !super omnibus bonis sibi de morte quondam 

suorum parentum (dg: s) et de morte quondam Nijcholai sui fratris 

successione adv[olutis] ....... !supportavit Gerardo suo fratri 

promittens ratam servare. Testes Ghisbertus et ?W datum quarta post 

Laurencii. 

 

BP 1178 f 049ar 03 wo 12-08-1388. 

Gerardus van Berkel verkocht aan zijn broer mr Henricus een n-erfcijns van 

50 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. Zou 

voornoemde mr Henricus deze cijns of een deel daarvan niet verkopen of 

vervreemden, dan zal, kennelijk na overlijden van voornoemde mr Henricus, 

deze cijns, of al wat van voornoemde cijns niet verkocht is, naar 

voornoemde Gerardus gaan, als hij dan leeft, en anders naar de naaste erfg 

van voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Berkel (dg: promisit super habita et habenda se) #vendidit 

[magistro Henrico] suo fratri# hereditarium censum L aude scilde 

solvendum hereditarie pasce ex omnibus suis (dg: ...) bonis habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super 

habita et habenda warandiam tali condicione quod si !non contingat dictum 

magistrum Henricum dictum censum (dg: .) !non vendere nec alienare in 

parte vel in toto extunc quidque de dicto censu L aude scilde (dg: nec in 

parte nec in toto) !ipso magistro Henrico non fuit venditum nec alienatum 

quod hoc ad dictum Gerardum si ipsum pertunc vivere contingat alioquin ad 

proximores heredes dicti Gerardi devolvetur salva tamen dicto magistro 

Henrico plena potestate cum dicto censu disponendi et ordinandi ipsumque 

vendendi et alienandi quamdiu vixerit in parte [vel] in toto. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 04 wo 12-08-1388. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen en Johannes Leonii van Erpe. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et Johanne 

Leonii de Erpe datum anno LXX[XVI]II mensis augusti die XII hora none 

acta in pretorio in Busco. 

 

BP 1178 f 049ar 05 do 13-08-1388. 

Arnoldus Avemari beloofde aan Mechtildis dvw Gerardus Berwout 39 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Arnoldus Avemari promisit Mechtildi filie quondam Gerardi Berwout XXXIX 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Berwout et Hubertus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 049ar 06 do 13-08-1388. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Arnoldus van 

Herlaer, tbv Ghisbertus die Koc alias gnd Streetken wonend in Hasselt, 
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ingeval voornoemde Ghisbertus of zijn erfg wegens (1) een b-erfcijns van 4 

realen, gaande uit goederen gnd ?Endenbeeks Goed, (2) een b-erfcijns van 2 

realen, gaande uit goederen gnd Jan Noelen Goed, in de stad Hasselt, welke 

cijnzen voornoemde Ghisbertus gekocht had van voornoemde hr Theodericus 

Rover, schade zouden lijden, dat voornoemde Theodericus Rover dan 

voornoemde Ghisbertus en zijn erfg schadeloos zal houden. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis promisit 

super omnia Arnoldo de Herlaer ad opus Ghisberti die Koc #alias# dicti 

Streetken commorantis in Hasselt quod si dicto Ghisberto #aut suis 

heredibus# occaccione hereditarii census quatuor aureorum denariorum 

communiter riale vocatorum solvendi (dg: here) et recipiendi hereditarie 

ex bonis dictis (dg: die goeden goede) [?En]denbeecs Goet atque occacione 

hereditarii census duorum aureorum denariorum communiter riale vocatorum 

solvendi et recipiendi hereditarie ex bonis dictis Jan Noelen Goet sitis 

in oppido de Hasselt quos hereditarios census dictus Ghisbertus erga 

dictum Theodericum Rover emendo acquisiverat ut dicebat dampna et expensi 

evenierent quovis modo quod extunc dictus Theodericus Rover dictos 

Ghisbertum et eius heredes nab huiusmodi dampnis et expensis relevabit 

quitabit et indempnes observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 07 do 13-08-1388. 

Godefridus van Lijt smid beloofde aan Johannes Vinninc goudsmid 16 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Dijonisius aanstaande (vr 09-10-

1388) te betalen. 

 

Godefridus de Lijt faber promisit Johanni Vinninc aurifabro (dg: XX) XVI 

Hollant gulden seu valorem ad festum Dijonisii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 08 do 13-08-1388. 

Cristina wv Franco van den Dunghen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die Johannes van Haren wonend 

in Maalstram haar moet leveren. 

 

Cristina relicta quondam Franconis van den Dunghen hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco #quam# Johannes de Haren 

commorans in Maelstram sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 09 do 13-08-1388. 

Katherina dvw Johannes Specier: een b-erfcijns van 45 schelling geld, die 

Gerardus gnd die Maer aan voornoemde Katherina beloofd had, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, 

met gebouwen, van een hofstad, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Henricus van Helmont enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Zoemer anderzijds, te weten uit de helft richting Vught {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Katherina filia quondam Johannis Specier cum tutore hereditarium censum 

quadraginta quinque solidorum monete quem Gerardus dictus die Maer 

promisit se daturum et soluturum dicte Katherine hereditarie mediatim 

Joannis et mediatim Domini ex medietate cuiusdam domistadii siti in Busco 

in aggere Vuchtensi inter hereditatem Henrici de Helmont ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Zoemer ex alio scilicet ex [illa] medietate 

que sita est versus Vucht atque ex edificiis in dicta medietate dicti 

(dg: con) domistadii consistentibus. 

 

BP 1178 f 049ar 10 do 13-08-1388. 

Aleijdis wv Henricus Keijot en haar schoonzoon Johannes van Loen beloofden 

aan Denkinus Scuerman 59½ Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 
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dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Aleijdis (dg: Keijot f) relicta quondam Henrici Keijot et Johannes de 

Loen eius gener promiserunt Denkino Scuerman (dg: LX) LIX et dimidium 

Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus dobbel sue valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et 

Sijmon datum quinta post Laurencii. (dg: ....... ?Egidii). 

 

BP 1178 f 049ar 11 do 13-08-1388. 

Johannes van Bijnderen zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Volcquinus zvw 

Johannes Buc van Lijt, Albertus Buc van Lijt en Baudekinus Hermans soen 

beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, hr Johannes van Donghe en Rijxkinus 

bode van het kapittel van Luik, 104 oude schilden, een helft te betalen met 

Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1389) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1389). 

 

Johannes van Bijnderen filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis Volcquinus filius quondam Johannis Buc de Lijt Albertus Buc de 

Lijt Baudekinus Hermans soen promiserunt domino Henrico Buc ad opus sui 

et ad opus (dg: Rijchl Rijxl) domini Johannis de Donghe et Rijxkini 

messagii capituli Leodiensis #seu [alterius eorum]# centum et IIII aude 

scilde seu valorem in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et 

mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et 

Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 12 do 13-08-1388. 

Johannes en Volcquinus beloofden voornoemde Albertus en Baudekinus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 plak. 

Johannes et Volcquinus promiserunt dictos Albertum et Baudekinum 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 13 do 13-08-1388. 

Johannes van Os zvw Arnoldus Koetman droeg over aan Johannes nzvw Walterus 

van Erpe, tbv hem en kv Theodericus gnd Coetman bv eerstgenoemde Johannes 

van Os, 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op de Brant, tussen 

Heijlwigis dv Petrus gnd Rodekens soen enerzijds en Rijcoldus Jans soen en 

zijn broer Albertus anderzijds. Voornoemde Johannes nzvw Walterus van Erpe 

zal voornoemde 2 morgen bezitten voor de duur van het leven van Johannes 

van Os en diens vrouw Agnes; na overlijden van voornoemde Johannes van Os 

en zijn vrouw Agnes gaan de 2 morgen naar kvw voornoemde Theodericus 

Coetman. 

 

Johannes de Os filius quondam Arnoldi Koetman duo iugera terre sita in 

parochia de Os in loco dicto op den Brant inter hereditatem Heijlwigis 

filie Petri dicti Rodekens soen ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Jans 

soen et Albertus! eius fratris ex alio supportavit Johanni filio 

#naturali# quondam Walteri de Erpe ad opus sui et ad opus liberorum 

Theoderici dicti Coetman fratris olim primodicti Johannis de Os 

promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe dicta duo iugera terre 

possidebit quamdiu dictus Johannes de Os et Agnes eius uxor seu eorum 

alter vixerint in humanis post decessum tamen dictorum Johannis de Os et 

Agnetis eius uxoris ad dictos liberos dicti quondam Theoderici Coetman 

hereditarie devolvenda. Testes Sijmon et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 14 do 13-08-1388. 

Voornoemde Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan voornoemde Johannes 

van Os en diens vrouw Agnes een lijfpacht van 5 mud haver, Bossche maat, 
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met Sint-Martinus te leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Johannes filius naturalis quondam (dg: Go) Walteri de Erpe 

promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: .) dicto Johanni de Os 

et Agneti eius uxori vitalem pensionem quinque modiorum avene mensure de 

Busco (dg: li) anno quolibet ad vitam dictorum Johannis (dg: ..) de Os et 

Agnetis et non ultra Martini et primo termino a Martini proxime futuro 

ultra annum ex omnibus suis bonis quocumque consistentibus sive sitis 

tali condicione quod alter dictorum Johannis de Os et Agnetis diutius 

vivens dictam pensionem integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 15 do 13-08-1388. 

(dg: Hubertus). 

 

BP 1178 f 049ar 16 do 13-08-1388. 

Rutgherus Wolf en Katherina dvw Johannes Specier verkochten aan Ghevardus 

Stummeken een n-erfcijns van 45 schelling geld, een helft te betalen met 

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

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van hr Henricus Buc 

enerzijds en erfgoed van Johannes Weijndelmoden soen anderzijds, reeds 

belast met 18 schelling voornoemd geld. 

 

Rutgherus Wolf et Katherina filia quondam Johannis Specier cum tutore 

hereditarie vendiderunt Ghevardo Stummeken hereditarium censum (dg: XLV) 

#XLV# solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo area et orto sitis in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem Johannis 

Weijndelmoden soen ex alio promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XVIII solidis dicte monete exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049ar 17 do 03-09-1388. 

Oda dvw Gerardus gnd Heren Alebrecht soen verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Roempot van Bucstel een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Hoenberg, tussen Truda dv Willelmus Spruijt wever 

enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan 

Arnoldus Molle. 

 

Oda filia (dg: G) quondam Gerardi dicti Heren Alebrecht soen cum tutore 

domum et ortum cum suis attinentiis sitos in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Lijemde in loco dicto Hoenberch inter hereditatem (dg: Elis) Trude 

filie Willelmi Spruijt textoris ex uno et (dg: he) inter communitatem ex 

alio tendentes a (dg: communitate) communitate ad hereditatem (dg: Joh) 

Arnoldi Molle ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Johannis Roempot de Bucstel promittens cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Sijmon 

[et] Berwout datum quinta post Egidii. 

 

BP 1178 f 049ar 18 do 03-09-1388. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 B 07 f. 49A-v. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 20-08-1388. 

 in die Bernardi mensis augusti anno LXXX octavo: 

   donderdag 20-08-1388. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 21-08-1388. 
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 Quarta post assumptionem: woensdag 26-08-1388. 

 

BP 1178 f 049av 01 do 20-08-1388. 

....... ?dvw Arnoldus van der Heijden en wv Rodolphus gnd Roef van der 

Ghever verkocht aan Johannes zvw Lambertus van Hoelt een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (di 24-08-1389), gaande uit een stuk land en 

een stuk beemd, gnd Scoen Dongelen, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen wijlen Johannes van Meijelsvoert enerzijds en de gemeint van Liemde 

anderzijds, en uit zijn andere goederen in Liemde, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

....... ....... ....... [quond]am Arnoldi van der Heijden relicta quondam 

Rodolphi dicti Roef van der Ghever cum tutore hereditarie vendidit (dg: 

Lamb) Jo[hanni] filio quondam Lamberti de Hoelt hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis (dg: mensure s) mensure de Busco solvendam 

hereditarie Bartholomei et primo termino (dg: termino ult) a Bartholomei 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre et pecia 

prati dictis Scoen Donghelen sitis in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem quondam Johannis de Meijelsvoert ex uno et 

inter communitatem de Lijemde ex alio #et ex ceteris suis hereditatibus 

sitis in Lijemde# ut dicebat promittens cum tutore super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi et sufficientem facere (dg: datum quint). Testes Sijmon et Johannes 

Lonijs datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 049av 02 do 20-08-1388. 

En zij kan terugkopen binnen 3 jaar, ingaande Sint-Bartholomeus aanstaande 

(ma 24-08-1388), met 40 Hollandse gulden of de waarde, de pacht van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Johannes zvw Johannes van 

Meijelsvoert, Ludekinus Jans soen van Sonne, Johannes zv Mathijas zv 

Elizabeth gnd der Kijnder en Henricus van den Arennest. 

 

A. 

Et poterit redimere infra (dg: pa) tres annos a festo Bartholomei proxime 

futuro (dg: ul) sine medio sequentes semper dictis tribus annis 

durantibus cum XL Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis si que deficient promittens ut in forma. 

Acta in camera presentibus Johanne de Globo Johanne filio quondam 

Johannis de Meijelsvoert Ludekino Jans soen de Sonne Johanne filio (dg: 

quondam) Mathije filii (dg: Joh) Elizabeth dicte der Kijnder et Henrico 

van den Arennest datum in die Bernardi mensis (dg: ag) augusti (dg: die) 

anno LXXX octavo. 

 

BP 1178 f 049av 03 do 20-08-1388. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel en haar zoon Albertus verkochten aan 

Elizabeth dvw Thomas gnd Ghenen soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit 2 stukken land in 

Boxtel, ter plaatse gnd die Roent, tussen Gerardus Arts soen enerzijds en 

Elizabeth gnd Visschers en haar kinderen anderzijds, reeds belast met 2 

penning aan het kapittel van Oirschot. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel (dg: et A) cum tutore et 

Albertus eius filius hereditarie vendiderunt Elizabeth (dg: ..) filie 

quondam Thome dicti Ghenen soen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Bucstel solvendam purificationis et in Bucstel ex 

duabus peciis terre sitis in parochia de Bucstel in loco dicto die Roent 

inter hereditatem Gerardi Arts soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

dicte Visschers et eius liberorum ex alio promittentes cum tutore super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et suff) 
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exceptis (dg: censu) duobus denariis capitulo de Oerscot exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 04 do 20-08-1388. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 40 Hollandse 

gulden 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, Johannes Rijc en Nijcholaus van Kessel. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus sequentibus cum XL Hollant gulden seu 

valorem et cum paccione et cum arrestadiis ut in forma promittens ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne Rijc 

Nijcholao de Kessel actum ut supra. 

 

BP 1178 f 049av 05 do 20-08-1388. 

Walterus zvw Walterus van Oerle verklaarde, in aanwezigheid van nagenoemde 

schepenen en van Henricus van der Heskoeke hoevenaar van de goederen van 

wijlen voornoemde Walterus, in Mijrefelt, gnd het Goed te Heskoeke, dat 

eerstgenoemde Walterus niet van plan is zich in te mengen met voornoemde 

goederen, als erfg vw voornoemde Walterus, en hij verzocht met klem 

voornoemde Henricus van der Heskoeke zich niet, namens eerstgenoemde 

Walterus, met die goederen in te mengen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle in presentia scabinorum 

infrascriptorum et in presentia Henrici van der Heskoeke coloni bonorum 

#(dg: censualium)# dicti quondam Walteri sitorum in parochia de Mijrefelt 

dictorum tGoet te Heskoeke palam protestatus fuit quod ipse Walterus 

primodictus non intendit et vult quovismodo se intermittere de dictis 

bonis cum suis attinentiis #tamquam heres dicti quondam Walteri# et 

instanter requisivit dictum Henricum van der (dg: Sesk) Heskoeke quod 

idem Henricus non intermittat se quovis modo de dictis bonis cum suis 

attinentiis ex parte et nomine primodicti Walteri. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 06 do 20-08-1388. 

Arnoldus Mersman van Os maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Reijnerus Kul met zijn goederen. 

 

Arnoldus Mersman de Os omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Reijnerum Kul cum suis bonis quibuscumque calumpniavit (dg: testes d). 

Testes Willelmus et Lonijs datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 07 do 20-08-1388. 

Nijcholaus die Moelner van Straten beloofde aan Henricus Teij 12 Hollandse 

gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1388) te 

betalen. 

 

Nijcholaus die Moelner de Straten promisit Henrico Teij XII Hollant 

gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 08 do 20-08-1388. 

Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos van Berze gaf uit aan Mechtildis 

dvw Goeswinus Aenkoij (1) een kamp van wijlen hr Henricus van Neijnsel 

dekaan van de Raad van Cuijk, gelegen tegenover de straat gnd Weverhuls, 

aan voornoemde Jacobus overgedragen door mr Gerardus van Hedel chirurgijn, 

(2) 1½ hont 21½ roeden kand, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen wijlen 

Henricus gnd Molen enerzijds en Theodericus van Ossche anderzijds, aan hem 

verkocht door voornoemde mr Gerardus van Hedel chirurgijn; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 2 oude groot hertogencijns gaande uit voornoemd kamp, 
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en thans voor (b) een n-erfcijns van 2½ Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis te betalen. 

 

Jacobus de Berze filius quondam Willelmi dicti Vos de Berze quendam 

campum quondam domini Henrici de Neijnsel decani concilii Cukensis situm 

in opposito vici dicti Weverhuls supportatum dicto !dicto Jacobo a 

magistro Gerardo de Hedel cijrurgico prout in litteris atque unum et 

dimidium hont et viginti unam et dimidiam virgatas terre sitas infra 

libertatem oppidi de Busco inter hereditatem quondam Henrici dicti Molen 

ex uno et inter hereditatem Theoderici de Ossche ex alio venditas sibi a 

dicto magistro (dg: Arnoldo de) Gerardo de Hedel cururgico prout in 

litteris dedit ad hereditarium censum Mechtildi filie quondam Goeswini 

Aenkoij simul cum dictis et aliis et jure ab eodem hereditarie (dg: pact) 

possidendum pro (dg: hereditario censu duorum et di) duobus grossis 

antiquis domino nostro duci ex dicto campo solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu duorum et dimidii gulden monete Hollandie seu valore 

dandis sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et altera 

cum tutore repromisit. Testes Sijmon et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 09 do 20-08-1388. 

(dg: Ger). 

 

BP 1178 f 049av 10 do 20-08-1388. 

Gerardus gnd Scoenweder droeg al zijn erfgoederen en goederen over aan 

Johannes van Verlaer zvw Johannes van Verlaer. 

 

Gerardus dictus Scoenweder omnes suas hereditates et omnia sua bona 

mobilia et immobilia et hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Johanni van Verlaer filio quondam 

Johannis de Verlaer promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 11 do 20-08-1388. 

Rutgherus van den Grave beloofde aan Johannes van Uden zvw Arnoldus gnd 

Heijnen soen 17 Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend 

of de waarde, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave promisit Johanni de Uden filio quondam Arnoldi 

dicti Heijnen soen XVII Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro 

(dg: q) duobus dobbel #seu valorem# computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 049av 12 vr 21-08-1388. 

Gerardus van Berkel beloofde aan Gerardus van Uden 106 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Gerardus de Berkel promisit Gerardo de Uden centum et sex Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proixme futurum persolvendos. Testes 

#Ghisbertus ?et# Willelmus (dg: et S) datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 049av 13 wo 26-08-1388. 

Johannes Hacke beloofde aan Hubertus van Ghemert en Thomas Willems 20 oude 

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

 

Johannes (dg: Haken) #Hacke# promisit Huberto de Ghemert et Thome Willems 

seu eorum alteri XX aude scilde ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Willelmus et Sijmon (dg: datum supra) datum quarta post 

assumptionem. 

 

1178 mf2 B 08 f. 50. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 26-08-1388. 
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 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1388. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1388. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1388. 

 

BP 1178 f 050r 01 wo 26-08-1388. 

Mijchael Haest enerzijds en Borchardus gnd Borcharts soen anderzijds 

maakten afspraken over een stenen muur, direct achter het woonhuis van 

wijlen Gerardus Scilder, in Den Bosch, ......., te weten over de muur, die 

door voornoemde Mijchael aldaar is gebouwd op een oud fundament. Mijchael 

mag zijn schoorsteen in voornoemde muur bouwen, en vensters (scappereel), 

en mag ook verder hieraan bouwen, en aan en op de muur verankeren. 

Borchardus mag een schoorsteen en scappereel aan de muur bevestigen, en 

zijn gebouwen eraan verankeren, en in en op de muur bouwen. Daarbij mogen 

schoorsteen, scappereel en andere bouwwerken van Mijchael geen schade 

oplopen. Zou Borchardus later hoger op de muur willen bouwen, dan door 

Mijchael is gebouwd, dan kan Borchardus zijn helft van de muur verhogen, en 

moet dan de pijp van de schoorsteen van Mijchael net zo veel verhogen. 

Omgekeerd geldt datzelfde ook voor Mijchael. Hiermee verklaarde Borchardus 

dat Mijchael de muur geheel heeft gebouwd zoals wijlen Gerardus Scilder 

beloofd had aan wijlen Theodericus van Mijrafelt. 

 

Mijchael Haest ex parte et Borchardus dictus Borcharts soen ex altera 

parte palam recognoverunt ....... ....... ....... ....... et condiciones 

mutuo fecisse de quodam muro lapideo sito (dg: ult) #immediate retro# 

domum habitationis quondam Gerardi Scilder sitam in Busco ....... 

scilicet de illo (dg: antiquo) muro (dg: qui immediate) qui a dicto 

Mijchaele ibidem est constructo! et erecto! supra quoddam antiquum 

fundamentum ibidem in primis quod dictus Mijchael (dg: obtinebit) 

#poterit# in dicto muro lapideo suum epijchaustrum dictum scoersteen (dg: 

et suas ..das prout in) in dicto muro scilicet construere (?verbeterd 

uit: constructe) et (dg: ?edistructa et illas s) #edificare# et suas 

fenestras #scappereel# et illa erigere et ulterius construere et 

edificare ad eius profectum et quod dictus Mijchael poterit edificare et 

sua edificia firmare #per ancoras et alias# in dicto muro et supra dictum 

murum ad eius profectum (dg: et huiusmodi murum) item quod dictus 

Borchardus poterit unum (dg: scoer) scoersteen et unum scappereel 

construere in dicto muro et sua edificia firmare (dg: et in dicto muro 

#et fo#) per anchoras et alias ad eius profectum et (dg: s) in et supra 

dictum murum edificare ad eius profectum hoc salvo quod dictus Borchardus 

(dg: non) taliter edificabit in dicto muro et sua (dg: -s) edificia 

taliter (dg: edificabit) #firmabit# in eodem muro quod dictis (dg: 

edificiis ..) scoersteensteen et scappereel et aliter #dicti Mijchaelis# 

dampna exinde non eveniant et [si] dictus Borchardus imposterum (dg: 

alter) altius supra dictum murum edificare voluerit #quam per dictum 

Mijchaelem ibidem edificatum# extunc idem Borchardus poterit medietatem 

dicti muri que medietas sita est versus hereditatem dicti Borchhardi 

#erigere (dg: altare)# altius edificare et huiusmodi medietatem altare ad 

eius profectum et supra eandem medietatem edificare #scilicet extunc 

tenetur epicaustrum (dg: ....) Mijchaelis altare ad eandem altitudinem ad 

quantam dictus Borchardus huiusmodi suam medietatem dicti muri altabit# 

et simili modo si dictus Mijchael eciam iuxta dictum murum et supra 

dictum murum imposterum edificare voluerit extunc poterit eciam supra 

medietatem dicti muri (dg: supra) scilicet supra medietatem que sita est 

versus #hereditatem# dicti Mijchaelis edificare ad eius profectum et 

huiusmodi medietatem altare ad eius profectum scilicet extunc dictus 

Mijchael tenetur altare (dg: ex) fijstulam epijchaustri dicti Borchardi 

ad totam altitudinem ad quantam ipse Mijchael huiusmodi medietatem dicti 

muri altabit item (dg: quecumque quecumque aliquis dictarum partium supra 

suam medietatem) et hiis mediantibus dictus Borchardus recognovit (dg: 

sibi) dictum Mijchaelem plenarie sibi satisfecisse et dictum murum 

plenarie edificisse in omnibus et per omnia prout (dg: dictus) quondam 
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Gerardus Scilder promisit (dg: dicto) quondam Theoderico de Mijrafelt de 

dicto muro in litteris scabinorum in Busco et promiserunt indivisi super 

omnia ratam servare et adimplere. Testes Sijmon et Berwout datum quarta 

post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 050r 02 do 27-08-1388. 

Gerardus zvw Danijel van den Acker en Henricus die Custer van Scijnle 

beloofden aan Johannes van Hemert, Bodowinus Beijs en Bernardus van Veen 

101 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius over aan jaar (vr 01-10-1389) 

te leveren. 

 

Gerardus filius quondam Danijelis van den Acker et Henricus die Custer de 

Scijnle promiserunt Johanni de Hemert (dg: ad opus sui et ad opus) 

Bodowino Beijs et Bernardo de Veen centum et unum modios (dg: siligi) 

lupule dicte hoppen mensure de Busco ad Remigii proxime ultra annum 

persolvendos et in (dg: ?paroch) Scijnle tradendos. Testes Ghisbertus et 

Willelmus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 050r 03 do 27-08-1388. 

Voornoemde Johannes, Boudewinus en Bernardus beloofden aan voornoemde 

Gerardus en Henricus 83 Hollandse gulden of de waarde en 10 Hollandse 

plakken met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Dicti Johannes Boudewinus et Bernardus promiserunt dictis (dg: deb) 

Gerardo et Henrico (dg: J) LXXXIII Hollant gulden vel valorem et X 

Hollant placken a Remigii proxime (dg: pers) ultra annum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050r 04 do 27-08-1388. 

Gerardus van Derenborch verkocht aan Johannes Sluijsman een b-erfcijns van 

20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad met 

gebouwen, in Hintham, tussen Hubertus Ansems soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Willelmus Scout van 

Hijntham. 

 

Gerardus de Derenborch hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Hijntham 

inter hereditatem Huberti Ansems soen ex uno (dg: h) inter communem 

platheam ex alio atque ex edificiis dicti domistadii venditum sibi a 

Willelmo Scout de Hijntham prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

Sluijsman supportavit cum litteris promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum (?dg: ime). 

 

BP 1178 f 050r 05 wo 02-09-1388. 

Petrus van Oijen zvw Heijmericus gnd Herswijnden soen droeg over aan zijn 

zuster Agnes 1/3 deel in een huis en tuin, in Lith, tussen wijlen Arnoldus 

Engelen soen enerzijds en kvw Bela gnd Stijnen dochter anderzijds. 

 

Solvit 2 grossos. 

Petrus de (dg: Oijen) #Oijen filius quondam Heijmerici dicti Herswijnden 

soen# terciam partem ad se spectantem in domo et orto sitis in parochia 

de Lijt inter hereditatem quondam Arnoldi Engelen soen ex uno et 

hereditatem (dg: liberorum Arnoldi dicti Art Noijden Art) #liberorum 

quondam Bele dicte Stijnen (dg: soen) dochter# ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Agneti sue sorori promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: de p) deponere. Testes Berwout et Hubertus 

datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 050r 06 wo 02-09-1388. 

(dg: Oda dvw Gerardus Heren Aelbrechts soen: een huis en tuin). 
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(dg: Oda filia quondam Gerardi Heren Aelbrechts soen do cum tutore domum 

et o). 

 

BP 1178 f 050r 07 do 03-09-1388. 

Theodericus Posteel verkocht aan Truda wv Henricus Posteels zijn deel in 1 

morgen land, naast de plaats gnd die Legedonk enerzijds en hr Theodericus 

Rover ridder en Martinus Berwout anderzijds. 

 

Theodericus Posteel (dg: quintam partem) totam partem et omne jus sibi 

competentes in quodam jugero terre sito (dg: prope) iuxta locum dictum 

die Legedonc ex uno et inter hereditatem domini Theoderici Rover militis 

et Martini Berwout ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Trude relicte 

quondam Henrici Posteels promittens (dg: waran) #ratam servare# et 

obligationem deponere #ex parte sui# (dg: excepto censu oppido de Busco 

ex dictis parte et jure solvendo testes). Testes Ghisbertus et Berwout 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1178 f 050r 08 do 03-09-1388. 

Johannes Bolens zv Henricus gnd Bolens van Zeelst verkocht aan Boudewinus 

Beijs een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Bartholomeus te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Jacobus snijder anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: Pl) Bolens filius Henrici dicti Bolens de Zeelst 

hereditarie vendidit Boudewino Beijs hereditarium censum IIII librarum 

monete solvendum hereditarie Bartholomei ex domo et area sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici Becker ex uno et inter 

hereditatem Jacobi sarto[ris] ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XX 

solidorum dicte monete exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 050r 09 do 03-09-1388. 

Henricus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Eijndoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 050r 10 do 03-09-1388. 

Arnoldus Truden soen van Wargarthusen verkocht aan Petrus Loekart een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, die Theodericus zvw 

Theodericus van den Venne moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit 

1/5 deel, dat aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Metta dvw voornoemde 

Theodericus van den Venne gekomen is in goederen van wijlen voornoemde 

Theodericus van den Venne, in Oostelbeers. 

 

Arnoldus Truden soen de Wargarthusen hereditarie vendidit Petro Loekart 

hereditarium censum IIII librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam (dg: dictus venditor solvendam habet) Theodericus 

filius (dg: quondam et Mette) #quondam Theoderici# van den Venne dicto 

venditori solvere tenetur hereditarie ex quinta parte que dicto Arnoldo 

et Mette sue uxori filie dicti quondam Theoderici van den #Venne# 

successione est advoluta (dg: et post Mette uxoris olim) in bonis dicti 

quondam Theoderici van den Venne sitis in parochia de Oestelberze ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Hubertus 

datum supra. 
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BP 1178 f 050r 11 do 03-09-1388. 

Hr Sijmon van de Broek priester zvw Johannes van de Broek schonk aan 

Johannes gnd van den Audenhuus en diens vrouw Margareta ndv voornoemde hr 

Sijmon (1) ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, 

in goederen van wijlen voornoemde Johannes, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd ten Broek, zoals wijlen voornoemde Johannes daarin was overleden en 

Robbertus zvw voornoemde Johannes die goederen bezit, welke goederen 

gelegen zijn tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint richting 

Schijndel anderzijds, (2) ¼ deel in een stukje land, aldaar, over de gemene 

weg, (3) ¼ deel in ongeveer 3½ bunder beemd, in Yexscot, tussen erfgoed gnd 

de Kranen Mortel enerzijds en Nijcholaus van den Broec anderzijds, belast 

met grondcijnzen. 

 

Dominus Sijmon de Palude presbiter #filius quondam Johannis de Palude# 

quartam partem (dg: a) sibi de morte quondam parentum successione 

advolutam in bonis dicti quondam Johannis sitis in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto (dg: d) ten Broec prout dictus quondam Johannes 

in eisdem decessit et Robbertus filius eiusdem quondam Johannis post 

decessum eiusdem Johannis possidet et (dg: colet) #coluit# et que bona 

sita sunt inter communem plateam ex uno et inter communitatem in latere 

versus Scijnle ex alio atque (dg: in) quartam partem ad se spectantem in 

particula terre sita ibidem ultra communem plateam insuper quartam partem 

ad se spectantem in (dg: quatuor) tribus et dimidio bonariis prati vel 

circiter sitis in Yexscot inter hereditatem dictam den Cranen Mortel ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai van den Broec ex alio ut dicebat (dg: 

de) supportavit Johanni dicto van den Audenhuus cum Margareta sua uxore 

filia naturali dicti domini (dg: ..) Sijmonis nomine dotis ad jus oppidi 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

domin[orum] fundi. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 B 09 f. 50v. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1388. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1388. 

 in vigilia nativitatis Marie: maandag 07-09-1388. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1388. 

 

BP 1178 f 050v 01 do 03-09-1388. 

Robbertus van de Broek zvw Johannes van de Broek gaf uit aan Johannes van 

den Audenhuus ¾ deel in voornoemde goederen zoals aan ommezijde; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht 

van 5½ mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren. Slechts 

op te geven met een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit ¼ 

deel van voornoemde goederen, dat hr Sijmon van de Broek geschonken had aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Margareta ndv voornoemde hr Sijmon. 

 

[29Robbertus de Palu]de filius quondam Johannis de Palude (dg: tercia) 

tres quartas partes ad se spectantes in premissis ut ab alio latere dedit 

ad pactum Johanni van den Audenhuus ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus dominorum fundi dandis etc et pro hereditaria paccione quinque 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode danda sibi ab 

alio #hereditarie purificationis# ex predictis tribus quartis partibus et 

supra (dg: hereditates) #dicta ?bona# tradenda promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: 

dicte) mensure #de Buscoducis# solvenda et recipienda #et supra premissa 
?tradenda# ex una quarta premissorum quam quartam partem (dg: dictus Joh) 

dominus Sijmon de Palude dederat dicto Johanni cum Margareta sua uxore 

filia naturali dicti domini Sijmonis nomine dotis. (dg: H) Berwout et 

                         
29 Aanvulling op basis van BP 1178 f 050r 11. 
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Hubertus datum quinta post Egidii. 

 

BP 1178 f 050v 02 do 03-09-1388. 

Jacobus zv Jacobus van Baest en Johannes gnd Bruijsten wonend in Heerbeke 

beloofden aan Mijchael van Hal 36 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1389) ter plaatse gnd Blomendaal aan het woonhuis van 

voornoemde Mijchael te leveren. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest (dg: p) et Johannes dictus Bruijsten 

commorans in Heerbeke promiserunt Mijchaeli de Hal XXXVI modios siliginis 

mensure de (dg: Bus) Bucstel ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in loco dicto Blomendale ad domum habitationis dicti 

Mijchaelis tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 050v 03 do 03-09-1388. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken en Reijnerus Loesken beloofden aan Andreas 

gnd Andries soen van Groet Lijt 38 mud haver, Bossche maat, minus 1 

plakmeeuw per mud, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 28-03-1389) te 

leveren. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken et Reijnerus Loesken promiserunt 

Andree (dg: filio) dicto Andries soen de Groet Lijt XXXVIII modios avene 

mensure de Busco scilicet de meliori avena #veniente ad forum# minus (dg: 

de quolibet modio) valore cuiuslibet modii una placmeuwe ad letare 

Jherusalem proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Berwout 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 050v 04 do 03-09-1388. 

Henricus nzvw hr Willelmus van Aa investiet van de kerk van Gestel bij 

Herlaer verkocht aan Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, voor het eerst over een jaar 

(vr 01-10-1389), gaande uit (1) een stuk land gnd Nennekens Hof, in 

Schijndel, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Henricus Heijnen soen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Vaarstrepen, aldaar, tussen 

voornoemde Henricus Heijnen soen enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld 

aan de koper. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Willelmi de Aa investiti olim 

ecclesie de Ghestel prope Herlaer hereditarie vendidit Johanni de Dijest 

sutori hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

nativitatis) Remigii et primo termino ultra annum ex pecia terre dicta 

Nennekens (dg: Ho) Hof sita in parochia de Scijnle inter hereditatem 

dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Henrici Heijnen soen ex alio 

atque ex pecia terre dicta die Vaerstrepen sita ibidem inter hereditatem 

dicti Henrici Heijnen soen ex uno et inter hereditatem dicti venditoris 

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

#obligationem# deponere excepto hereditario censu XL solidorum dicte 

monete dicto emptori exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Ghisbertus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 050v 05 do 03-09-1388. 

Hubertus van Ghemert zv Johannes en Thomas gnd Willems soen maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Leonius van Erpe en 

Johannes van Andel snijder met hun goederen. 

 

Hubertus de Ghemert filius Johannis et Thomas dictus Willems soen omnes 

vendiciones (dg: fa) et alienaciones factas per Leonium de Erpe et per 

Johannem de Andel sartorem (dg: ca) cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 050v 06 do 03-09-1388. 

Johannes nzvw Hilla dvw Sophija gnd Stocken dochter droeg over aan 

Hermannus nzvw Gerongius handschoenmaker de helft van een huis en tuin, in 

Lithoijen, tussen Henricus gnd Bits soen enerzijds en Johannes gnd 

Lijsbetten soen anderzijds, welke helft eerstgenoemde Johannes verworven 

had van zijn tante Oda dvw voornoemde Sophia Stocken dochter. De brief 

overhandigen aan Nolleken Geroncs. 

 

Johannes filius naturalis quondam Hille filie quondam Sophije dicte 

Stocken dochter medietatem domus et orti sitorum in parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem Henrici dicti Bits soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Lijsbetten soen ex alio quam medietatem 

primodictus Johannes erga Odam (dg: sor) suam materteram filiam dicte 

quondam Sophie Stocken dochter acquisiverat ut dicebat supportavit 

Hermanno filio naturali quondam Gerongii cijrothecarii promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum supra. Traditur Nolleken Geroncs. 

 

BP 1178 f 050v 07 do 03-09-1388. 

Arnoldus Koijt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Scillinc met zijn goederen. 

 

Arnoldus Koijt omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem 

Scillinc cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 050v 08 wo 02-09-1388. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Willelmus Loijer 10 gulden met 

Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Willelmo [L]oijer X gulden ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Ghisbertus et Sijmon 

datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 050v 09 do 03-09-1388. 

Pijramus gnd Moers Gielijs soen van Lijeshout verklaarde dat Henricus zvw 

Petrus van Krekelhoven 40 gulden betaald heeft in afkorting van 66 gulden, 

aan voornoemde Pijramus beloofd door voornoemde Henricus. 

 

Pijramus dictus Moers Gielijs soen de (dg: Gherwen) #Lijeshout# palam 

recognovit sibi Henricum filium quondam Petri de Krekelhoven persolvisse 

XL gulden in abbreviationem (dg: LXXVII) #LXVI# gulden promissorum 

dictorum (dg: moe) Pijramo a dicto Henrico in litteris scabinorum ut 

dicebat. Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post Egidii. 

 

BP 1178 f 050v 10 ma 07-09-1388. 

Johannes zv Johannes van Hees szv Willelmus Mijnnemere verkocht aan 

Lambertus van Middelrode smid (1) 2/3 deel van de goederen van wijlen 

Eustacius gnd Steesken zvw hr Eustacius van Brakel ridder, gelegen onder 

Geffen, met toebehoren zowel onder Geffen als daarbuiten, op welke goederen 

Henricus van Loen als hoevenaar woonde, (2) 3 morgen land, onder de gemeint 

van Geffen, naast erfgoed van wijlen hr Johannes Koc ridder, uitgezonderd 

(3) ½ morgen in Geffen, tussen wijlen Henricus van Loen enerzijds en 

Benedictus gnd Bits van Hees anderzijds, welke goederen en 3 morgen, 

uitgezonderd de ½ morgen, eerstgenoemde Johannes gekocht had van de broers 

Johannes en Ghisbertus, kvw Eustacius gnd Steesken zvw hr Eustacius van 

Brakel ridder, en Johannes van Loenressloet, belast met een b-erfpacht van 

4 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Lambertus koper, gaande uit 

voornoemde goederen, en een b-erfpacht30 van 2 mud rogge, Bossche maat, aan 

                         
30 Zie ← BP 1178 f 021v 08 wo 19-02-1388, verkoop van de erfpacht van 2 mud 

rogge. 
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voornoemde Lambertus, gaande uit voornoemd 2/3 deel, welke pachten 

voornoemde Lambertus verworven had van voornoemde verkoper. 

 

Johannes filius Johannis de Hees gener Willelmi (dg: di) Mij[nnem]ere 

#duas tercias partes bonorum# (dg: bonorum) quondam Eustacii (dg: 

quondam) #dicti# Steesken filii quondam domini Eustacii de Brakel militis 

sitorum infra parochiam de Gheffen cum omnibus et singulis suis 

attinentiis quocumque locorum tam infra parochiam de Gheffen quam extra 

parochiam de Gheffen consistentibus sive sitis in quibus bonis cum suis 

attinentiis Henricus de Loen tamquam colonus residere consuevit insuper 

tria iugera terre sita infra communitatem de Gheffen contigue iuxta 

hereditatem domini Johannis quondam Koc militis excepto tamen dimidio 

iugero terre sito in dicta parochia inter hereditatem quondam Henrici de 

Loen et inter hereditatem Benedicti dicti Bits de Hees ex alio que bona 

cum suis attinentiis et tria iugera terre excepto dicto dimidio iugero 

terre primodictus Johannes erga Johannem et Ghisbertum fratres liberos 

quondam Eustacii dicti Steesken filii quondam domini Eustacii de Brakel 

militis et Johannem de (dg: Loe) Loenressloet emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie vendidit Lamberto de Middelrode fabro supportavit 

cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui in dictus duabus terciis 

partibus existentem deponere exceptis hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco dicto Lamberto emptori ex dictis (dg: 

integris) bonis et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte 

mensure dicto Lamberto ex dictis duabus terciis partibus dictorum bonorum 

solvendis quas pacciones iamdictas dictus Lambertus primodicto erga 

dictum venditorem acquisiverat prout in litteris dicebat contineri. 

Testes Willelmus et Berwout datum in vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 050v 11 do 10-09-1388. 

Johannes van Engelen beloofde aan Jacobus van Oefel 40 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) en 

de andere helft met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390). 

 

Johannes de Engelen promisit Jacobo de Oefel XL Hollant gulden vel 

valorem mediatim Johannis proxime #futurum# et mediatim a Johannis 

proxime ultra annum persolvendos. Testes Willelmus et Theodericus datum 

quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 050v 12 do 10-09-1388. 

Ghisbertus van den Leempoel smid zv Nicholaus van den Leempoel beloofde aan 

Eustacius van Hedechuijsen 35 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Ghisbertus van den Leempoel #faber# filius Nicholai van den Leempoel 

promisit Eustacio de Hedechuijsen XXXV Hollant gulden vel valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Ghisbertus et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050v 13 do 10-09-1388. 

Jutta dvw Johannes Ghijsellen soen beloofde aan haar natuurlijke zoon 

Johannes 60 gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Jutta. 

 

Solvit. 

Jutta filia quondam Johannis (dg: Ghis) Ghijsellen soen promisit Johanni 

suo (dg: fia) filio naturali LX gulden ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. Detur dicte Jutte {met haal verbonden met BP 1178 f 050v 

14}. 

 

BP 1178 f 050v 14 do 10-09-1388. 

Voornoemde Jutta dvw Johannes Ghijsellen soen beloofde aan voornoemde 
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Johannes, tbv Ermgardis ndv voornoemde Jutta, 60 gulden na maning te 

betalen. 

 

Solvit. 

Dicta Jutta promisit dicto Johanni ad opus Ermgardis filie naturalis 

dicte Jutte XL gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050v 15 do 10-09-1388. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Hilla gnd Jonckers een b-erfcijns van 8 

pond geld, die voornoemde Hilla aan voornoemde Johannes beloofd had, een 

helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, tussen erfgoed van wijlen Petrus Steenwech 

enerzijds en erfgoed van Johannes van der Dijese anderzijds. 

 

Johannes de Brolijo hereditarium censum (dg: tres) octo librarum monete 

quem Hilla dicta Jonckers promiserat se daturam dicto Johanni hereditarie 

mediatim pasce et mediatim Remigii ex domo et area sita in Busco inter 

hereditatem quondam Petri Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Dijese ex alio prout in litteris hereditary vendidit dicte Hille 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Theodericus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050v 16 do 10-09-1388. 

Willelmus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050v 17 do 10-09-1388. 

Arnoldus gnd Peters soen van Tilborch beloofde aan Johannes zv Johannes 

Berwout31 48 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-

1389) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Peters soen de Tilborch promisit Johanni filio Johannis 

Berwout XLVIII Hollant gulden vel valorem ad pascha proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 050v 18 do 10-09-1388. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle beloofde aan Arnoldus van Beringen, 

tbv hem, hr Johannes Maerscalc, hr Johannes van Mol en Johannes Daneels, 44 

dobbel mottoen, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, 

een helft te betalen met Pasen (zo 18-04-1389) en de andere helft met Sint-

Jan aanstaande (do 24-06-1389). 

 

Arnoldus filius naturalis quondam domini Leonii de Scijnle promisit 

Arnoldo de Beringen ad opus sui et ad opus domini Johannis Maerscalc 

domini Johannis de Mol et Johannis Daneels vel ad opus alterius (dg: L) 

XLIIII dobbel mottoen seu LIII Hollant placken pro quolibet vel valorem 

mediatim pasce et mediatim (dg: pasche) #Johannis# proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1178 mf2 B 10 f. 51. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1388. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 11-09-1388. 

 in exaltatione sancte crucis: maandag 14-09-1388. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1388. 

 

                         
31 Zie → VB 1799 f 055v 02, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 10, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 03, ma 03-04-1391: Jan soen Jans Berwouts was gericht … aen 

alle goide Arts geheijten Peters soen van Tilborch met scepenen scoude 

brieven. 
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BP 1178 f 051r 01 do 10-09-1388. 

Boudewinus Lijsmoeden droeg over aan de secreatris, tbv ....... ......., 

zijn vruchtgebruik in alle goederen die aan zijn dochter Lijsmoedis gekomen 

waren na overlijden van haar moeder Nennekina resp. aan haar zullen komen 

na overlijden van haar voornoemde vader Boudewinus. De brief overhandigen 

aan voornoemde Boudewinus. 

 

Boudewinus Lijsmoeden suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

(dg: sibi de morte quondam) #suis attinentiis# Lijsmoed[i] sue f[ilie de 

morte quondam] Nennekine sue matris successione advolutis et post mortem 

dicti Boudewini sui (dg: matris) patris successione advolutis! 

supportavit mihi ad opus ....... ....... promittens ratam servare. Testes 

Willelmus et Berwout datum quinta post nativitatis Marie. Tradetur 

littera dicto Boudewino. 

 

BP 1178 f 051r 02 do 10-09-1388. 

Johannes van Brolijo gaf uit aan Engbertus gnd die Wever een stuk land, gnd 

die Groet Houtgalge, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Walterus Grieten soen enerzijds en Arnoldus Coelborne anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes Zelen soen en met het andere eind aan 

een gemene weg over de akkers aldaar; de uitgifte geschiedde voor (1) 9½ 

penning oude cijns aan erfg van Hermannus van Eijndoven en thans voor (2) 

een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit Engbertus. Debent sex denarios. 

Johannes de Brolijo peciam terre dictam die #Groet# Houtgalghe sitam in 

parochia sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem (dg: hereditatem) Walteri Grieten soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Coelborne ex alio (dg: dedit ad hereditariam pact) 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Zelen soen et cum reliquo 

fine ad (dg: he) communem viam tendentem et (dg: s) transeuntem ibidem 

per agros ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Engberto dicto die 

Wever ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: X) novem et dimidio 

denariis antiqui census (dg: du Hade) heredibus Hermanni de Eijndoven 

exinde solvendis dandis etc atque pro (dg: p) hereditaria paccione duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Ghisbertus et Berwout datum supra. 

 

BP 1178 f 051r 03 do 10-09-1388. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Johannes 6 Hollandse gulden en 

7½ Hollandse plakken met Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit dicto Johanni sex Hollant gulden et septem et 

dimidium Hollant placken (dg: ad) a nativitatis Johanis proxime futurum 

ultra (dg: annum) #duos annos# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051r 04 do 10-09-1388. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Henricus zvw Henricus z?vw Walterus 

Grieten een stuk land, gnd die Klein Houtgalge, in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen erfg vw voornoemde Walterus Grieten soen 

enerzijds en Lambertus zv Emmekinus gnd die Wever anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Henricus zvw Henricus z?vw voornoemde Walterus 

Grieten en met het andere eind aan een gemene weg over de akkers aldaar, 

belast met 2½ penning oude cijns aan erfg van Hermannus van Eijndoven. 

 

Solvit XIIII solidos. 

Johannes de Brolijo peciam terre dictam die Cleijn Houtgalghe sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem (dg: ?heredum) #heredum# quondam Walteri Grieten soen (dg: 

soen) ex (dg: altero) uno et inter hereditatem Lamberti (dg: dicti) filii 
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Emmekini dicti #die# Wever ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

(dg: dicti Lamberti) #Henrici filii quondam Henrici !dicti quondam 

Walteri Grieten# et cum reliquo fine ad communem viam tendentem ibidem 

per agros ut dicebat vendidit (dg: dicto Lamb) #dicto# Henrico filio (dg: 

dicti) quondam Henrici !dicti quondam Walteri Grieten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio denariis 

antiqui census heredibus (dg: quond) Hermanni de Eijndoven exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051r 05 do 10-09-1388. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan voornoemde verkoper 6 Hollandse 

gulden en 7½ Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus emptor promisit dicto venditori sex Hollant gulden et VII 

et dimidium Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051r 06 do 10-09-1388. 

Henricus Bloijs van Zeelst droeg over aan zijn zoon Johannes en Ywanus van 

den Berghe zijn vruchtgebruik in een hoeve van voornoemde Henricus, in 

Zeelst, zoals Johannes van Broechoven die hoeve als hoevenaar bezat, belast 

met lasten. De brief overhandigen aan voornoemde Ywanus. 

 

Henricus Bloijs de Zeelst suum usufructum sibi competentem in quodam 

manso eiusdem Henrici sito in parochia de Zeelst cum suis attinentiis 

prout (dg: Elijas) Johannes de Broechoven dictum mansum cum suis 

attinentiis #tamquam colonus# colere consuevit et possidere supportavit 

Johanni suo filio et Ywano (dg: fi) van den Berghe promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem 

deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Ywano. 

 

BP 1178 f 051r 07 do 10-09-1388. 

Johannes zv Henricus Bloijs van Zeelst en Ywanus van den Berghe beloofden 

aan voornoemde Henricus een lijfpacht van 10 mud rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis in Zeelst te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Johannes filius Henrici Bloijs de Zeelst et Ywanus van den Berghe 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

dicto Henrico vitalem pensionem X modiorum siliginis mensure de Oerle 

anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra purificationis et primo 

termino a purificationis proxime ultra annum et in Zeelst tradendam ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 051r 08 vr 11-09-1388. 

Albertus van Tefelen droeg over aan Arnoldus Rover Boest 300 oude schilden, 

45 Hollandse plakmeeuwen voor 1 oude schild gerekend of de waarde, aan hem 

beloofd door Antonius van de Doorn. 

 

Albertus de Tefelen trigentenos denarios aureos antiquos communiter 

scilde vocatos scilicet quadraginta quinque (dg: H) denarios communiter 

placmeuwen vocatos monete Hollandie pro quolibet denario aureo antiquo 

communiter scilt vocato computato vel valorem eorundem in alio pagamento 

promissos sibi ab Antonio de Spina prout in litteris supportavit Arnoldo 

Rover Boest cum litteris et jure. Testes Ghisbertus et Willelmus datum 

(dg: supra) sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 051r 09 ma 14-09-1388. 

Arnoldus zv Arnoldus Jans soen die Volre van Sint-Trudo en zijn vrouw 
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Beatrix dvw Henricus zvw Ghibo van Best droegen over aan Johannes gnd 

Stamelart van Zonne smid de helft in een b-erfpacht van 1 mud gerst, 

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

beemd, op de plaats gnd die Dungen, naast zonen van Albertus gnd van 

Scijnle, welke pacht voornoemde wijlen Henricus zvw Ghibo van Best 

verworven had van Willelmus Loeijer. 

 

Arnoldus filius Arnoldi #Jans soen# die Volre de sancto Trudone maritus 

legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam Henrici filii quondam 

Ghibonis de Best et dicta Beatrix cum eodem tamquam cum tutore medetatem 

ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii (dg: silig) ordei 

mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini de dimidio 

bonario prati sito supra locum dictum die Dunghen iuxta hereditatem 

filiorum Alberti dicti de Scijnle et in Busco tradenda (dg: su) quam 

paccionem dictus quondam Henricus filius quondam Ghibonis de Best erga 

Willelmum Loeijer acquisiverat prout in litteris (dg: vendiderunt) 

#supportaverunt# Johanni (dg: de Zon) dicto Stamelart de Zonne #fabro# 

supportaverunt cum litteris et (dg: ju) et aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et 

Berwout datum in exaltatione sancte crucis. 

 

BP 1178 f 051r 10 vr 25-09-1388. 

Johannes zvw Gerongius zvw Gerongius van Orthen, zijn broer Hubertus, 

Johannes Brenthen zvw Henricus gnd Bergulen, Arnoldus zv Henricus des 

Beeren soen en Gerongius zvw Arnoldus Geroncs soen deden tbv de broers 

Willelmus en Jordanus, kvw Gerongius van Orthen, Franco Pouwels soen en 

Johannes Jacobs soen van der Oether afstand van alle erfgoederen, die 

wijlen Gerongius van Orthen en zijn laatste vrouw Mechtildis samen hadden 

verworven, of die elk van hen beiden staande hun huwelijk had verworven, 

gelegen onder Orthen en Meerwijk, voor zover voornoemde broers Willelmus en 

Jordanus, kvw Gerongius van Orthen, Franco Pouwels soen en Johannes Jacobs 

soen van der Oether die goederen thans bezitten. Voornoemde Johannes 

Brenten, Arnoldus zv Henricus Beren en Gerardus zvw voornoemde Arnoldus 

beloofden dat Henricus Meijer zvw voornoemde Arnoldus Geroncs soen afstand 

zal doen. Drie brieven: voor Willelmus, G...... en Johannes. 

 

Solverunt dicti 3. Traditur. 

Johannes filius #quondam# Gerongii #filii (dg: dicti) quondam Gerongii# 

de (dg: de) Orthen Hubertus eius frater Johannes Brenthen filius quondam 

Henrici dicti Bergulen (dg: Henricus) Arnoldus filius Henrici des Beeren 

soen et Gerongius filius quondam Arnoldi Geroncs soen super omnibus 

hereditatibus quas Gerongius quondam de Orthen et Mechtildis eius quondam 

ultima uxor (dg: pariter) pariter acquisiverant seu stante matrimonio 

inter eos alter eorum acquisiverat quocumque locorum infra parochias de 

Orthen et jurisdictionem de Merewijc situatas prout et in quantum 

Willelmus et Jordanus fratres (dg: f) liberi dicti quondam Gerongii de 

Orthen Franco Pouwels soen et Johannes Jacobs soen van der Oether ad 

presens possident ut dicebant ad opus !eorum Willelmi Jordani fratrum 

Franconis et Johannis Jacobs soen renunciaverunt promittentes super omnia 

indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

#promiserunt dicti Johannes Brenten Arnoldus filius Henrici Beren et 

Gerardus filius dicti quondam Arnoldi# quod ipsi Henricum Meijer filium 

dicti quondam Arnoldi Geroncs soen (dg: #super premissis facient 

renunciare et quod ipsi# et Gerongium filium dicti quondam Gerongii filii 

quondam Gerongii de Orthen ad opus) super premissis ad opus dictorum (dg: 

quatuor) Willelmi Jordani fratrum Franconis et Johannis Jacobs soen 

facient renunciare. Testes Sijmon et Berwout datum sexta post Mathei. Et 

erunt 3 litere una pro Willelmo secunda pro G..... tercia pro Johanne. 
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BP 1178 f 051r 11 vr 25-09-1388. 

(dg: en een brief van de laatste renunciatie van voornoemde Gerongius). 

 

(dg: et fiet una littera de ultima renunciacione dicti Gerongii). 

 

BP 1178 f 051r 12 vr 25-09-1388. 

Eerstgenoemde broers Johannes en Hubertus beloofden voorts dat Gerongius 

zvw voornoemde Gerongius zvw Gerongius van Orthen tbv voornoemde broers 

Willelmus en Jordanus, Franco en Johannes Jacobs soen afstand zal doen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Promiserunt insuper primodicti Johannes et Hubertus fratres indivisi 

super omnia quod ipsi Gerongium filium dicti quondam Gerongii filii 

quondam Gerongii de Orthen super premissis ad opus dictorum Willelmi (dg: 

Joh) Jordani fratrum Franconis et Johannis Jacobs soen facient 

renunciare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

BP 1178 f 051r 13 vr 25-09-1388. 

Voornoemde broers Willelmus en Jordanus, en Johannes Jacobs soen beloofden 

aan Johannes zvw Gerongius zvw Gerongius van Orthen 84 Hollandse gulden of 

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

helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dicti Willelmus Jordanus fratres et Johannes Jacobs soen promiserunt 

Johanni filio quondam Gerongii filii quondam Gerongii de Orthen LXXXIIII 

Hollant gulden seu valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in 

duabus litteris. 

 

BP 1178 f 051r 14 vr 25-09-1388. 

Franco Pouwels soen ev Katherina dvw Gerongius van Orthen deed tbv 

voornoemde broers Willelmus en Jordanus, en Johannes Jacobs soen afstand 

van voornoemde erfgoederen, uitgezonderd 2 stukken land, (1) gnd die 

Omloop, in Orthen, tussen Willelmus zvw voornoemde Gerongius van Orthen 

enerzijds en Willelmus Reuwen anderzijds, (2) in Empel, ter plaatse gnd op 

Roes, tussen Henricus zvw Gerardus Monics enerzijds en Walterus van Berze 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit XII denarios. 

Franco Pouwels soen #maritus et tutor Katherine sue uxoris filie quondam 

Gerongii de Orthen# super dictis hereditatibus et jure ad opus dictorum 

Willelmi Jordani fratrum et Johannis Jacobs soen renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvis tamen et 

reservatis duabus peciis terre quarum una (dg: in parochia de Orthen .) 

dicta die Omloep (dg: inter hereditatem) in parochia de Orthen inter 

hereditatem Willelmi filii dicti quondam Gerongii de Orthen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Reuwen ex alio et (dg: s) altera in parochia 

de Empel in loco dicto op Roes inter hereditatem Henrici filii quondam 

Gerardi Monics ex uno et inter hereditatem Walteri de Berze ex alio #site 

sunt# huiusmodi renunciacione non obstante. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Willelmo. 

 

1178 mf2 B 11 f. 51v. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1388. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1388. 

 

BP 1178 f 051v 01 do 01-10-1388. 

Contracten van de schepenen hr Willelmus van Aa, Arnoldus Heijme, Gerardus 

van Berkel, Willelmus Coptiten, Emondus Rover, Johannes van Dordrecht en 

Johannes van de Dijk, in het jaar 88, te beginnen met Sint-Remigius (do 01-
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10-1388). 

 

Contractus scabinorum domini Willelmi de Aa Arnoldi Heijme Gerardi de 

Berkel Willelmi Coptiten Emondi Rover Johannis de Dordrecht et Johannis 

de Aggere anno LXXX octavo incipiente in festo Remigii. 

 

BP 1178 f 051v 02 do 01-10-1388. 

Everardus zvw Everardus van den Hoevel gaf uit aan Rutgherus snijder zvw 

Rutgherus snijder van Berze een stuk land, in Oostelbeers, tussen wijlen 

Aleijdis Everaets enerzijds en Theodericus van den Venne anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan voornoemde Everardus, zoals 

omgraven; de uitgifte geschiedde voor (1) 3 cijnshoenderen aan de hertog, 

en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Everardus filius quondam Everardi van den Hoevel peciam terre sitam in 

parochia de Oestelberze inter hereditatem quondam Aleijdis Everaets ex 

uno et inter Theoderici van den Venne #ex alio# tendentem a communi 

platea (dg: al) ad hereditatem dicti Everardi prout huiusmodi pecia terre 

ibidem sita est et circumfossata dedit ad hereditariam paccionem Rutghero 

sartori filio quondam Rutgheri sartoris #de Berze# ab eodem hereditarie 

possidendam pro tribus pullis censualibus domino duci exinde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Emondus et Aggere datum in festo Remigii. 

 

BP 1178 f 051v 03 do 01-10-1388. 

De broers Antonius en Yvels, kv Johannes van Berlikem zvw Johannes Olij, 

gaven uit aan Albertus gnd Abe zv Albertus gnd Swart Abe een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Paulus Keijsters soen enerzijds 

en Willelmus van Holen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). De brief van de 

broers overhandigen aan Alardus van Berlikem. 

 

Solvit totum. 

Antonius et Yvels fratres liberi Johannis (dg: filii) de Berlikem filii 

quondam Johannis Olij peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco 

dicto Loefort inter hereditatem Pauli Keijsters soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Holen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam pactionem Alberto dicto Abe filio (dg: f) Alberti dicti 

Swart Abe ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: so) danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et Aggere datum supra. 

Tradetur littera fratrum Alardo de Berlikem. 

 

BP 1178 f 051v 04 do 01-10-1388. 

Alardus van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Alardus de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 05 do 01-10-1388. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Yvels en aan Aleijdis van 

Berlikem 24 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389) en 25 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 

25-12-1389) te betalen. 
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Dictus Albertus promisit dicto Yvels et Aleijdi de Berlikem XXIIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et XXV 

Hollant gulden seu valorem a festo nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 06 do 01-10-1388. 

Ludovicus zvw Gerardus Carper van Dijnter gaf uit aan Mathijas zvw Johannes 

gnd Vedellaer een hofstad in Berlicum, tussen Jacobus gnd Aechten soen 

enerzijds en Katherina dvw Egidius Tijmmerman anderzijds, zoals afgepaald; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Berlicum te leveren. 

 

(dg: Solvit Katherina). Solvit Mathijas. Debent XVIII denarios. Solvit 

Ludovicus. 

Ludovicus filius quondam Gerardi Carper de Dijnter domistadium situm in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Jacobi (dg: filii Aghaten dicte) 

#dicti Aechten (dg: Wickens) soen# ex uno et inter hereditatem Katherine 

(dg: dicte Gielijs dochter) #filie quondam Egidii Tijmmerman# ex alio 

prout ibidem situm est et assignatum et limitatum ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: ce) pactum Mathije filio quondam Johannis dicti 

Vedellaer ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis #Domini# et in (dg: Busco 

traden) Berlikem tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et 

(dg: W) Aggere datum in festo Remigii. 

 

BP 1178 f 051v 07 do 01-10-1388. 

Voornoemde Ludovicus zvw Gerardus Carper van Dijnter gaf uit aan Katherina 

dvw Egidius gnd Tijmmerman een hofstad in Berlicum, tussen Mathijas zvw 

Johannes gnd Vedellaer enerzijds en Heijlwigis dvw Johannes van den Dike 

van Woenssel anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Berlicum te 

leveren. 

 

Solvit Katherina. Debent XII denarios. Solvit Ludovicus. 

Dictus Ludovicus domistadium situm in Berlikem inter hereditatem (dg: 

Mathije) Mathije filii quondam Johannis dicti Vedellaer ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis filie quondam Johannis van den Dike de Woenssel ex 

alio prout ibidem situm est et assignatum et limitatum dedit ad 

hereditariam paccionem Katherine filie quondam Egidii dicti Tijmmerman ab 

eadem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alia hereditarie nativitatis 

Domini et in Berlikem tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 08 do 01-10-1388. 

Voornoemde Ludovicus zvw Gerardus Carper van Dijnter gaf uit aan Heijlwigis 

dvw Johannes van den Diken van Woenssel een hofstad in Berlicum, tussen 

Katherina dvw Egidius gnd Tijmmerman enerzijds en Albertus gnd Swart Aben 

soen anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 2 schelling, licht geld waarvoor bier en brood worden 

gekocht, en een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren. 

 

Solvit Heijlwigis. 

Dictus Ludovicus domistadium situm in Berlikem inter hereditatem 

Katherine filie quondam Egidii dicti Tijmmerman ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Swart Aben soen ex alio prout ibidem situm est 

et limitatum et assignatum dedit ad hereditariam paccionem Heijlwigi 
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filie quondam Johannis van den Diken de Woenssel ab eadem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu duorum solidorum levis monete pro qua 

panis et cervisia communiter ementur et pro hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alia hereditarie 

nativitatis Domini et (verbeterd uit: ex) in Berlikem tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et altera 

cum tutore repromisit. Testes Aggere et Emondus datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 09 do 01-10-1388. 

Theodericus zv Petrus gnd van den Stocke verkocht aan Wellinus gnd Dircs 

soen 2 stukken land, in Hees, (1) ter plaatse gnd in die Rake, tussen 

Nijcholaus gnd Grieten soen enerzijds en Wautgherus gnd Groet Arts soen 

anderzijds, (2) ter plaatse gnd in die Bleken, tussen voornoemde Wellinus 

Dircs soen enerzijds en Godefridus gnd Hake anderzijds, aan hem verkocht 

door voornoemde Petrus van den Stocke. 

 

Solvit. 

Theodericus filius Petri dicti van den Stocke duas pecias terre sitas in 

parochia de Hees quarum una in loco dicto in die Rake inter hereditatem 

Nijcholai dicti Grieten soen ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti 

Groet Arts soen ex alio et altera in loco dicto in die Bleken inter 

hereditatem Wellini dicti Dircs soen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi dicti Hake ex alio sunt site venditas sibi a dicto Petro van 

den Stocke prout in litteris vendidit dicto Wellino Dircs soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere promisit insuper super omnia warandiam. Testes 

Willelmus et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 10 do 01-10-1388. 

Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder droeg over aan Johannes zvw 

Danijel van den Aker ev Elisabeth dv voornoemde Henricus (1) zijn 

vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan voornoemde Henricus en zijn 

vrouw Cristina dvw Walterus Nennen soen waren geschonken, en die waren van 

wijlen voornoemde hr Walterus Nennen soen, gelegen binnen het gebied van de 

hertog, het gebied van de heer van Boxtel en het gebied van Herlaar, (2) 

zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen, die voornoemde Henricus had 

verworven, ten tijde dat zijn voornoemde vrouw Cristina overleed. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Henrici de Bucstel militis suum 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis hereditatibus quas 

dictus Henricus cum Cristina sua uxore filia quondam Walteri Nennen soen 

nomine dotis (dg: et q) sumpserat et que hereditates fuerant quondam 

dicti quondam Walteri Nennen soen quocumque locorum infra territorium 

domini nostri ducis et infra territorium domini de Bucstel et infra 

territorium de Herlaer sitis insuper suum usufructum sibi competentem in 

omnibus et singulis hereditatibus quas dictus Henricus (dg: He) 

acquisiverat (dg: stante) a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem prout in quantum (dg: dictus Henricus dicta) #dictus# Henricus 

habuit et possedit #... acquisiverat# tempore quo dicta Cristina eius 

uxor (dg: quo) decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit Johanni filio quondam Danijelis van den Aker marito legitimo 

Elisabeth sue uxoris filie dicti Henrici promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem deponere. Testes 

Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 051v 11 vr 02-10-1388. 

Voornoemde Johannes zvw Danijel van den Aker ev Elisabeth dv Henricus nzvw 

hr Henricus van Bucstel ridder gaf voornoemde erfgoederen uit aan Petrus 

zvw Wolterus Nennen soen; de uitgifte geschiedde voor (1) de lasten, (2) 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). Voornoemde Johannes 
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en Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder beloofden dat Cristina, 

minderjarige dv voornoemde Henricus en wijlen zijn vrouw Cristina, zodra ze 

meerderjarig is, afstand zal doen. Petrus beloofde voornoemde pacht te 

leveren. 

 

Dictus Johannes maritus et tutor legitimus ut asserebat dicte Elisabeth 

sue uxoris dictas hereditates (dg: et bona) dedit ad hereditariam 

paccionem Petro filio quondam Wolteri Nennen soen ab eodem pro oneribus 

ex premissis faciendis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Bucstel danda dicto Johanni a Petro predicto 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et in Bucstel tradere 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: 

..) promiserunt insuper (dg: dictus) dicti Johannes et Henricus filius 

naturalis dicti quondam domini Henrici de Bucstel militis indivisi super 

omnia quod ipsi Cristinam filiam dictorum Henrici et quondam Cristine sue 

uxoris quod ipsi eandem Cristinam quamcito ad annos pubertatis pervenerit 

super dictis et hereditatibus et bonis ad opus dicti Petri hereditarie 

facient renunciare. Quo facto repromisit dictus Petrus dictam paccionem 

ex premissis. Testes Aa et Dordrecht datum (dg: sex p) #in crastino# 

Remigii. 

 

BP 1178 f 051v 12 vr 02-10-1388. 

Voornoemde Johannes zvw Danijel van den Aker ev Elisabeth dv Henricus nzvw 

hr Henricus van Bucstel ridder beloofde aan voornoemde Henricus nzvw hr 

Henricus van Bucstel ridder een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Lichtmis in Boxtel te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1390), gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Henrico filio naturali quondam domini Henrici de Bucstel militis 

(dg: hereditariam paccionem) vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Bucstel anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra 

purificationis et primo termino ultra annum et in Bucstel tradere ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et cum Henricus 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 B 12 f. 52. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1388. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1388. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1388. 

 anno LXXX octavo mensis octobris die tercia: zaterdag 03-10-1388. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 06-10-1388. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1388. 

 

BP 1178 f 052r 01 do 01-10-1388. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan de broers Marcelius, 

Theodericus en Petrus, kvw Ghibo gnd Lizen soen, en Johannes gnd Wouters 

soen 1 bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ....... ......., ter plaatse 

gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen kvw voornoemde Ghibo 

Lizen soen enerzijds en kvw Johannes gnd Laurens anderzijds, zoals deze 

behoorde aan Johannes van Woudrecht; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude 

groot, aan voornoemde Willelmus, met Sint-Thomas te betalen, (2) een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). Voornoemde 

Marcelius, Theodericus, Petrus en Johannes beloofden deze bunder niet op te 

geven, tenzij met 12 Hollandse gulden eens. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel unum bonarium prati (dg: 

quod) #cum suis attinentiis# situm in parochia de Vucht sancti Lamberti 
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....... ....... ....... ....... [Crum]voirt in loco dicto die Strijpt 

inter hereditatem liberorum #quondam# Ghibonis dicti Lizen soen ex uno et 

inter liberorum (dg: Jo) quondam Johannis dicti Laurens ....... in ea 

quantitate (dg: qua) qua ibidem situm est et ad Johannem de Woudrecht 

spectare consuevit ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Marcelio 

(dg: dicto) #Theoderico# et Petro fratribus li[beris] dicti quondam 

Ghibonis (dg: Lizen) Lizen soen et Johanni dicto Wouters soen ab eisdem 

hereditarie possidendum pro uno grosso antiquo dando dicto Willelmo ab 

aliis hereditarie Thome et pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis (dg: monete) mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premisso promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi et (dg: ad maiorem securitatem) #promiserunt dicti 

4 indivisi super omnia# dicti Marcelius #Theodericus# Petrus et Johannes 

(dg: dimidium pratum bonarium) quod ipsi dictum bonarium prati non 

resignabunt nec dimittent pro solucione dicte paccionis nisi cum XII 

Hollant gulden semel dicto Willelmo (dg: semel) dandis. Testes Aggere et 

Emondus datum in festo Remigii. Tradetur littera Theoderico (dg: Ghiben 

s) predicto. 

 

BP 1178 f 052r 02 do 01-10-1388. 

Reijnerus van Holten en Franco Pauwels soen beloofden aan hr Johannes van 

Mierd, tbv hem, hr Johannes van de Wijer en Gerardus van het Hof priesters, 

en Arnoldus van Goerle, 7 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten et Franco Pauwels soen promiserunt domino Johanni de 

Mierd (dg: ad) #ad opus sui et ad opus domini Johannis de Vivario et 

Gerardi de Curia presbitrorum et Arnoldi de Goerle seu eorum alteri# 

septem Brabant dobbel seu valorem in auro ad festum pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052r 03 do 01-10-1388. 

Jutta ndvw hr Adam investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch 

verklaarde dat Egidius van de Doorn32,33,34 alle achterstallige termijnen 

heeft betaald van lijfrenten, die voornoemde Egidius moet betalen aan 

voornoemde Jutta. 

 

Jutta filia naturalis quondam domini Ade (dg: de) investiti olim 

ecclesiarum de Orten et de Busco palam recognovit sibi Egidium de Spina 

satisfecisse ab omnibus arrestadiis sibi (dg: defenden) deficientibus 

occacione quarumcumque vitalium #pensionum# quas dictus Egidius dicte 

Jutte solvere tenetur ad eius vitam salvis sibi suis vitalibus 

pensionibus. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 052r 04 do 01-10-1388. 

Johannes Wouters Nennens soens soen beloofde aan Ludekinus Jans soen van 

Zonne 13 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Wouters (dg: soen) Nennens soens soen promisit Ludekino Jans 

soen de Zonne XIII Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes Aa et Coptiten datum supra. 

 

                         
32 Zie ← BP 1176 f 180v 11 ma 29-04-1381, Egidius van Doorn betaalde alle 

achterstallige termijnen van een lijfrente van 20 pond. 
33 Zie ← BP 1176 f 295r 01 ma 16-02-1383, Egidius van Doorn betaalde alle 

achterstallige termijnen van een lijfrente. 
34 Zie → BP 1178 f 179v 09 za 04-03-1391, Egidius van de Doorn betaalde alle 

achterstallige termijnen van een lijfrente van 20 pond. 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

111 

BP 1178 f 052r 05 vr 02-10-1388. 

Johannes zvw Denkinus van den Acker ev Elizabeth dv Henricus nzvw hr 

Henricus van Bucstel ridder deed tbv kv voornoemde Henricus verwekt bij 

diens huidige vrouw Aleijdis dvw Johannes Blaffart, afstand van alle 

goederen, die voornoemde Henricus na overlijden van wijlen diens vrouw 

Cristina, dvw Walterus Nennen soen en mv voornoemde Elizabeth, had 

verworven of nog zal verwerven. 

 

Johannes filius quondam Denkini van den Acker maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Henrici filii naturalis quondam domini Henrici 

de Bucstel militis super omnibus bonis que dictus Henricus post decessum 

quondam Cristine sue uxoris filie quondam Walteri Nennen soen matris 

dicte Elizabeth acquisivit et adhuc acquiret quocumque sitis ad opus 

liberorum dicti Henrici ab eodem Henrico et Aleijde sua uxore presenti 

filia quondam Johannis Blaffart pariter genitorum renunciavit promittens 

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

Aa et Dordrecht datum in crastino Remigii. 

 

BP 1178 f 052r 06 za 03-10-1388. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier, heer van Mierlo, en Henricus Dicbier 

zvw Godefridus Dicbier verkochten aan Johannes van Mijnghen een n-erfcijns 

van 50 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Pasen en 

de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit (1) stenen huizen en erven 

van eerstgenoemde Henricus Dicbier, in Den Bosch, aan de Markt, en uit 

kamers met ondergrond die bij voornoemde huizen horen, eertijds van 

voornoemde wijlen Johannes Dicbier, reeds belast met 60 pond oude pecunia 

en de hertogencijns, (2) 12 morgen land van voornoemde wijlen Johannes 

Dicbier, nu aan voornoemde Henricus Dicbier zv Godefridus behorend, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Voelkampen, reeds belast met een 

b-erfcijns van 10 pond 5 groot oude pecunia. 

 

Henricus (dg: Dierl) Dicbier filius quondam Johannis Dicbier dominus de 

Mierle et Henricus Dicbier filius quondam Godefridi Dicbier hereditarie 

vendiderunt Johanni de Mijnghen hereditarium censum L aude scilde Francie 

seu valorem solvendum hereditarie mediatim pasche et mediatim (dg: 

Domini) Remigii domibus lapideis et areis primodicti Henrici Dicbier 

sitis in Busco ad forum et ex cameris cum suis fundis ad dictas domos 

lapideas et areas spectantibus (dg: prout) et que domus lapidee et aree 

cum suis cameris et fundis fuerant dicti quondam Johannis Dicbier atque 

ex duodecim iugeribus terre dicti quondam Johannis Dicbier nunc ad dictum 

Henricum Dicbier filium Godefridi spectantibus sitis in loco dicto die 

Hoeven in loco dicto die Voelcampen ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

sexaginta libris antique pecunie et censu domini (dg: fundi) #ducis# ex 

dictis domibus lapideis et areis et cameris cum suis fundis solvendis et 

hereditario censu X librarum #et quinque grossorum# antique pecunie ex 

dictis XII iugeribus terre solvendis et sufficientem facere. Testes 

Coptiten et Dordrecht datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1178 f 052r 07 za 03-10-1388. 

Gerardus van Wijel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Wijel prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1178 f 052r 08 za 03-10-1388. 

Et (dg: po). 

 

BP 1178 f 052r 09 za 03-10-1388. 

En zij kunnen terugkopen gedurende een jaar, ingaande Sint-Dijonisius 

aanstaande (vr 09-10-1388), met 850 oude Franse schilden of de waarde, te 

betalen tijdens de herfstmarkt van Antwerpen, welke wederkoop zal 
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geschieden in Den Bosch, in het woonhuis van Johannes Scrage. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Gerardus van Wiel, 

Gerardus van Vladeracken en Theodericus van Essche. 

 

A. 

Et poterint redimere per spacium unius anni post festum Dijonisii proxime 

futurum sine medio sequentis #inclusive# semper dicto anno durante cum 

octingentis et L aude scilde Francie seu valorem quos solvent in foro 

Andwerpiensi autumpnali (dg: proxime futuro) dicti anni (dg: ut in forma) 

et huiusmodi redemptio fiet in Busco in domo habitationis Johannis Scrage 

ut forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Gerardo de Wiel 

Gerardo de Vladeracken Theoderico de Essche testibus anno LXXX octavo 

mensis (dg: f) octobris die tercia hora prime. 

 

BP 1178 f 052r 10 di 06-10-1388. 
!Arnoldus Mol zv Willelmus Mol ev Heijlwigis dvw Petrus van Acht zvw 

Johannes van Acht verkocht aan Johannes Groet zv Johannes Groet het deel, 

dat aan hem en voornoemde Heijlwigis behoort, in (1) alle goederen, cijnzen 

en erfgoederen, waarin voornoemde Petrus en diens vrouw Hilla dvw Henricus 

van Mierd, ouders van voornoemde Heijlwigis, waren overleden, gelegen onder 

Helvoirt, in Den Bosch, ter plaatse gnd die Maat, bij Giersberg of elders, 

en in beesten en opbrengsten hiervan, of daarvan ontvangen geldsommen, of 

geldsommen die nog niet ontvangen zijn door voornoemde !Andreas, (2) alle 

goederen van wijlen Heijlwigis dvw voornoemde Henricus van Mierde, 

uitgezonderd de pachten, die hij heeft in Blaerthem en ter plaatse gnd 

Welpscot, en het recht dat hij en voornoemde Heijlwigis hebben in goederen, 

die waren van voornoemde Johannes van Acht, zijn vrouw Hilla en broers en 

zusters van wijlen voornoemde Johannes van Acht en diens vrouw Hilla van 

Acht. 

 
!Arnoldus Mol filius Willelmi Mol maritus et tutor legitimus Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam (dg: filii) Petri de Acht filii quondam Johannis 

de Acht (dg: omnia) totam partem et omne jus (dg: de) sibi et dicte 

Heijlwigi competentes quovis modo in omnibus et singulis bonis #censibus 

et hereditatibus# in quibus dictus quondam Petrus et Hilla filia quondam 

Henrici de Mierd eius uxor parentes olim dicte Heijlwigis decesserunt 

quocumque locorum infra parochiam de Helvoert et in Busco et in loco 

dicto die Maet et (dg: ante) #apud# Ghiersberch aut ubique alibi 

consistentibus sive sitis ut dicebat atque (dg: super omnibus bonis 

quondam Heijlwig) #atque in bestiis et emolmentis! quibuscumque que de 

premi[ssis] provenerient et in pecuniis (dg: de n) de huiusmodi bestiis 

et emolumentis re....tis et in pecuniis per dictum !Andream non perceptis 

ad presens# atque in omnibus bonis quondam Heijlwigis filie dicti quondam 

Henrici de Mierde (dg: sitis) quocumque sitis ut dicebat salvis tamen 

sibi suis paccionibus quas habet in parochia de Blaerthem et in loco 

dicto (dg: W) Welpscot atque toto jure sibi et dicte Heijlwigi competente 

in quibusbuscumque bonis que fuerant #dicti# Johannis de Acht et Hille 

sue uxoris (dg: atque s) atque (dg: sor) fratrum et sororum (dg: eiusdem 

quondam) dicti quondam Johannis de Acht et Hille (dg: eius u) de Acht 

eius uxoris #quocumque sitis# vendidit Johanni Groet filio Johannis Groet 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicte Heijlwigis eius uxoris !dictis bonis 

existentes deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum tercia Remigii. 

 

BP 1178 f 052r 11 di 06-10-1388. 

Adam van Mierd vernaderde35 en behield. 

 

                         
35 Zie → BP 1178 f 054r 03 za 17-10-1388, betaling van 300 gulden voor dit 

deel. 
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Nota. 

Adam de Mierd prebuit et obtinuit. 

 

BP 1178 f 052r 12 do 08-10-1388. 

Ghisbertus Sceijvel en zijn zoon Johannes verkochten aan Gerardus van 

Eijcke zvw Gerardus van Eijcke een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Helmond, met Sint-Remigius op de onderpanden te leveren, gaande uit 

goederen gnd het Goed ten Poeteren, onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Neinsel, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 30 pond 

gemeen paijment. 

 

Ghisbertus Sceijvel et Johannes eius filius hereditarie vendiderunt 

Gerardo de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

Remigii et supra bona infrascripta tradendam ex bonis dictis tGoet ten 

Poeteren sitis infra parochiam de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Neijnsel et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum sitis promittentes super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi et hereditario 

censu XXX librarum #communis pagamenti# exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Heijme et Dordrecht datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1178 f 052r 13 do 08-10-1388. 

(dg: en hij kan terugkopen gedurende). 

 

(dg: et poterit redimere ad spacium). 

 

1178 mf2 B 13 f. 52v. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1388. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 13-10-1388. 

 anno LXXX octavo mensis octobris die XIII: dinsdag 13-10-1388. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 15-10-1388. 

 mensis octobris die XV anno LXXX octavo: donderdag 15-10-1388. 

 

BP 1178 f 052v 01 ±ma 12-10-1388. 

(dg: Ghiselbertus). 

 

BP 1178 f 052v 02 ma 12-10-1388. 

Gerardus zvw Petrus gnd Rodekens soen van Os verkocht aan Johannes die Wert 

schoenmaker van Os een huis, erf en tuin, in Oss, naast die Kerk Straat, 

tussen Berwinus Claes soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast 

met 12 penning (dg: gemeen) geld en een b-erfpacht van ½ lopen gerst, maat 

van Oss. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Petri dicti Rodekens soen de Os domum (dg: et 

domistad) aream et ortum sitos in Os iuxta vicum dictum die Kercke Straet 

inter hereditatem Berwini Claes soen ex uno et inter communem plateam 

ibidem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die Wert sutori de 

Os promittens warandiam et obligationem deponere excepta! duodecim 

denariis (dg: communis) monete et hereditaria paccione dimidii lopini 

ordei mensure de Os exinde solvendis. Testes Coptiten et Dordrecht datum 

secunda post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 052v 03 ma 12-10-1388. 

Henricus Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Loijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 04 ma 12-10-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Gerardus verkoper 32 Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Gerardo venditori XXXII Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 05 di 13-10-1388. 

Walterus zvw Henricus van der Schant verkocht aan Johannes van Audehoesden 

al zijn goederen, gelegen binnen de stad Den Bosch, belast met lasten en 

een lijfrente36,37,38 van 6 gulden aan jkvr Sophia mv voornoemde Walterus. 

 

Walterus filius quondam Henrici van der Schant omnia et singula sua bona 

quocumque locorum (dg: consistentia sive) infra opidum de Buscoducis (dg: 

consistentia sive) #consistentia sive# situata (dg:supportavit) #prout 

(dg: .) in die presenti spectant vendidit# Johanni de Audehoesden 

promittens super omnia ratam et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis et vitali pensione sex 

florenorum communiter gulden vocatorum domicelle Sophie matri dicti 

Walteri exinde (dg: so) ad vitam dicte #domicelle# Sophie solvenda. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 052v 06 di 13-10-1388. 

Johannes zv Johannes van Audehoesden vernaderde en behield. Beide brieven 

overhandigen aan Johannes van Audehoesden. 

 

Nota. 

Johannes filius Johannis de Audehoesden prebuit et obtinuit. Testes datum 

supra. Tradentur littere ambe Johanni de Audehoesden. 

 

BP 1178 f 052v 07 di 13-10-1388. 

Voornoemde Johannes en zijn zoon Johannes verleenden aan Walterus zelf 

toestemming te mogen terugkopen uiterlijk met het octaaf van epiphanie 

aanstaande (wo 13-01-1389), met 110 Hollandse gulden of de waarde. 

Voornoemde Johannes en Johannes zullen echter wel in de tussentijd de 

renten ontvangen. De wederkoop moet plaatsvinden in het stadhuis of in de 

kerk van Sint-Jan in Den Bosch, in aanwezigheid van Johannes en Johannes. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van Gheldorp, 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus en Reijnerus van Tricht. 

 

A. 

Dicti Johannes et Johannes eius filius dederunt sibi potestatem redimendi 

infra hinc et octavas epijphanie proxime futuras (dg: proxime fut) cum 

centum et decem Hollant gulden seu valorem solvendis dandis hoc addito 

(dg: ad) quod dicti Johannes et Johannes obtinebunt redditus interim 

exinde provenientes #promittentes# ut in forma et huiusmodi redemptio 

fiet per dictum Walterum in propria eius persona eiusdem Walteri in 

pretorio vel in ecclesia sancti Johannis in Busco vel in presentia 

ipsorum. Acta in camera presentibus Johanne de Gheldorp Boudewino filio 

quondam Johannis filii Boudewini et Reijnero de Tricht testibus datum 

anno LXXX octavo mensis octobris die XIII hora vesperarum. 

 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 394v 03 ±di 03-10-1385, belofte van de lijfrente, gaande 

uit alle goederen van Walterus. 
37 Zie → BP 1178 f 113v 03 ma 19-07-1389, jkvr Sophia wv Henricus van der 

Schant maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan door haar 

zoon Woltherus met zijn goederen. 
38 Zie → BP 1180 p 481r 07 di 06-07-1395, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald door Johannes van Aude Hoesden en zijn zoon 

Johannes. 
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BP 1178 f 052v 08 di 13-10-1388. 

Jkr Johannes graaf van Megen en heer van Hoeps, hr Willelmus van Aa ridder, 

Willelmus van Langhelaer, Johannes van Ghestel, Arnoldus Vere, Gerardus van 

Wiel, Jacobus die Wrede en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan 

Gerardus van Houthem, tbv hr Arnoldus van Dussen ridder, 111 oude schilden, 

van de keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Domicellus Johannes comes de Meghen #et dominus de Hoeps# dominus 

Willelmus de Aa miles Willelmus de Langhelaer Johannes de Ghestel 

Arnoldus Vere Gerardus de Wiel Jacobus die Wrede et Henricus Dicbier 

filius Godefridi promiserunt Gerardo de Houthem ad opus domini Arnoldi de 

Dussen militis XIc #et XI# aude scilde imperatoris vel Francie seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Heijme et Coptiten datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 052v 09 di 13-10-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus Dicbier. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Traditur Henrico 

Dicbier predicto. 

 

BP 1178 f 052v 10 do 15-10-1388. 

Hr Arnoldus van Ghemert priester zvw Henricus die Snider gaf uit aan 

Jordanus zvw Arnoldus gnd Jordens soen van Bruheze (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Gemert, tussen Johannes gnd Maes soen enerzijds 

en Johannes gnd Cnoep, Leijta van der Heren en Bela gnd Cupers anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan Arnoldus gnd Nolleken 

Pouwels soen; de uitgifte geschiedde voor 1 Vlaamse groot en 2 penning oude 

cijns, en een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in 

Gemert te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Jordanus tot 

onderpand (2) een stuk land, in Gemert, achter Hadewigis Willekens, tussen 

erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en Hadewigis dvw Amelius 

van den Broec anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Arnoldus de Ghemert presbiter filius quondam Henrici die Snider 

domum et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in jurisdictione de 

Ghemert inter hereditatem Johannis dicti Maes soen ex uno et inter 

hereditates Johannis dicti Cnoep Leijte van der (dg: Heren) Heren et Bele 

dicte Cupers ex alio tendentes a (dg: communitate) communi platea 

retrorsum ad hereditatem Arnoldi dicti Nolleken Pouwels soen ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Jordano filio quondam Arnoldi (dg: de) 

dicti Jordens soen de Bruheze ab eodem possidendos pro uno grosso 

Flandriensi et duobus denariis (dg: anti) antiqui census et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: primo) in Ghemert 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Jordanus peciam terre ad se spectantem sitam in dicta 

jurisdictione de Ghemert retro hereditatem Hadewigis Willekens inter 

hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem (dg: 

Hadd) Hadewigis filie #quondam# Amelii van den Broec ex alio ad pignus 

imposuit promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 052v 11 do 15-10-1388. 

Willelmus zvw Jacobus van Heirle verkocht aan Henricus zv Johannes gnd 

Hannen Staecs soen alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Jacobus, in Zonderwijk, ter plaatse 
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gnd Heirle. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Jacobi de Heirle omnes hereditates sibi de morte 

quondam dicti Jacobi quondam sui patris successione advolutas quocumque 

locorum in parochia de Zonderwike in loco dicto Heirle situatas ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio Johannis dicti Hannen Staecs 

soen promittens warandiam et obligationem (dg: dep) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 12 do 15-10-1388. 

Gerardus van der Eijkendonc en zijn vrouw Batha van der Eijkendonc wv 

Gerardus van den Mortel droegen over aan Walterus zvw Johannes Beecman ev 

Truda dv voornoemde Batha het vruchtgebruik dat voornoemde Batha heeft in 1 

morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, in een kamp gnd die Brant, 

tussen Nijcholaus gnd Coel Roelen soen enerzijds en Theodericus van 

Ghemonden szv voornoemde Batha anderzijds. 

 

Solvit. 

Gerardus van der Eijkendonc maritus legitimus Bathe van der Eijkendonc 

sue uxoris relicte quondam Gerardi van den Mortel et dicta Batha cum 

eodem tamquam cum tutore #usufructum dicte Bathe competentem in uno# (dg: 

unum) iugero terre sito infra libertatem opidi de Busco in quodam campo 

dicto die Brant inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Roelen soen ex uno 

et inter hereditatem Theoderici de Ghemonden generi dicte Bathe ex alio 

ut dicebat supportaverunt Waltero filio quondam Johannis Beecman (dg: de 

.... cum) #marito legitimo# Trude eius uxoris filie dicte Bathe (dg: 

nomine dotis ad jus opidi promittens ratam) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 13 do 15-10-1388. 

Henricus Haeuwe verkocht aan Henricus Loenman een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) ½ morgen land, 

in Maren, ter plaatse gnd op die Herden, tussen Willelmus Haeuwe enerzijds 

en Johannes zv Goeswinus Hellinc anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Maren, tussen Heijlwigis Hannen enerzijds en Margareta wv Willelmus Haeuwe 

anderzijds, reeds belast met een dijk. 

 

Henricus Haeuwe hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii (dg: he) ex dimidio 

iugero terre sito in parochia de Maren in loco dicto op die Herden inter 

hereditatem Willelmi Haeuwe ex uno et inter (dg: ..) hereditatem Johannis 

filii Goeswini Hellinc ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Heijlwigis Hannen ex uno et 

inter hereditatem Margarete (dg: filie) #relicte quondam# Willelmi Haeuwe 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto aggere ad hoc de jure spectante et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 14 do 15-10-1388. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker: een huis en erf van Willelmus gnd 

Spoermaker, in Den Bosch, aan de straat gnd Dravelgas, aan voornoemde 

wijlen Egidius Zeelmaker verkocht door Cristianus zvw Petrus {niet 

afgewerkt contract39}. 

 

Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker domum et aream Willelmi dicti 

Spoermaker sitam in Busco ad vicum dictum Dravelgaes venditam dicto 

quondam Egidio Zeelmaker a Cristiano filio quondam Petri. 

 

                         
39 Voor afgewerkte contract, zie BP 1178 f 052v 17. 
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BP 1178 f 052v 15 do 15-10-1388. 

Nijcholaus van Orthen en zijn vrouw Oda dv Petrus van Berze beloofden aan 

Theodericus Vullinc een n-erfcijns van 24 schelling geld, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Oda gekomen waren 

na overlijden van haar moeder Truda, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van voornoemde Petrus. Theodericus zal de cijns niet beuren of 

manen, zolang voornoemde Petrus van Berze leeft. 

 

Nijcholaus de Orthen maritus legitimus Ode sue uxoris filie (dg: quondam) 

Petri de Berze et dicta Oda cum eodem tamquam cum tutore promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Theoderico Vullinc 

hereditarium censum XXIIII solidorum monete hereditarie Remigii de et ex 

omnibus et singulis bonis dicte Ode de morte quondam Trude sue matris 

successione advolutis et post mortem dicti Petri successione advolvendis 

quocumque consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes insuper (dg: 

wa) super omnia warandiam tali condicione quod dictus Theodericus non 

petet (dg: dictum) nec levabit dictum censum quamdiu dictus Petrus de 

Berze vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 16 do 15-10-1388. 

En hij kan altijd terugkopen met 12 Hollandse gulden of de waarde. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Theodericus Bathen soen, 

Theodericus van den Hoevel, zijn broer Lambertus, Theodericus van der Wagen 

en Andreas Weijhaze. 

 

Et poterit redimere semper cum XII Hollant gulden seu valorem ut in 

forma. Acta in camera presentibus Theoderico Bathen soen Theoderico van 

den Hoevel Lamberto eius fratre Theoderico van der Wagen Andrea Weijhaze 

datum (dg: in crastino k) mensis octobris die XV anno LXXX octavo hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 052v 17 do 15-10-1388. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker verkocht aan Johannes gnd Broes soen een 

huis en erf in Den Bosch, naast het klooster van de Minderbroeders, in een 

straatje gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Theodericus van Ghemert 

riemmaker enerzijds en wijlen Adam gnd Sceijmakers anderzijds, strekkend 

vanaf de Dravelgas achterwaarts tot aan een wand die staat tussen voornoemd 

huis en erf enerzijds en erfgoed van Everardus gnd Onstaden anderzijds, met 

de helft van die wand, belast met een b-erfcijns van 24 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker domum et aream sitam in Busco 

iuxta claustrum fratrum minorum in (dg: vico) #viculo# dicto (dg: Drag) 

Dravelgas inter hereditatem Theoderici de Ghemert corrigiatoris ex uno et 

inter! quondam (dg: quond) Ade dicti Sceijmakers ex alio tendentem (dg: -

s) a dicto viculo retorsum ad parietem stantem inter dictam domum et 

aream et inter hereditatem Everardi dicti Onstaden cum medietate eiusdem 

parietis ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Broes soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

XXIIII solidorum monete exinde (dg: prius) solvendo. Testes Emont et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 18 do 15-10-1388. 

Andreas Weijhaze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas Weijhaze prebuit et reportavit. Testes. 

 

BP 1178 f 052v 19 do 15-10-1388. 

Voornoemde Johannes gnd Broes soen koper beloofde aan voornoemde Willelmus 

zvw Egidius Zeelmaker verkoper een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met 
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Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389). 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo venditori 

(dg: s) hereditarium censum sex librarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 052v 20 do 15-10-1388. 

En hij mag terugkopen40 gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1388), met 60 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Theodericus 

Baten soen, Theodericus van den Hoevel, zijn zoon Lambertus, Theodericus 

van der Wagen en Nijcholaus van ........ 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post (dg: na..) 

nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium cum semper 

dictis 4 annis durantibus cum LX Hollant gulden seu valorem et cum censu 

anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus Theoderico 

Baten soen Theoderico van den Hoevel Lamberto eius fratre Theoderico van 

der Wagen Nijcholao de ....... ....... datum ....... ....... mensis 

octobris die XV [hora ve]sperarum. 

 

1178 mf2 B 14 f. 53. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 15-10-1388. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1388. 

 anno LXXX [octavo] mensis novembris in crastino Martini: 

   donderdag 12-11-1388. 

 Quinta post Calixti: donderdag 15-10-1388. 

 

BP 1178 f 053r 01 do 15-10-1388. 

Gheerlacus zvw Henricus Kelner van Bucstel en Everardus zvw Arnoldus Gh..en 

soen ev ....... dvw voornoemde Henricus verkochten aan Willelmus zvw 

Willelmus gnd Bastart van Bucstel en Gerardus Hessels soen van Lijemde ¼ 

deel van 5½ bunder beemd, minus 10 roeden die hierin liggen, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd in Wijchmans Broek, tussen Johannes van 

Meijelsfoert en Nijcholaus gnd Coel van der Stedeeijcke enerzijds en 

Heijlwigis van den Perre anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Duplicetur. 

(dg: Jacobus) Gheerlacus (dg: fratres liberi) #filius# quondam Henrici 

Kelner de Bucstel et Everardus filius quondam Arnoldi Gh..[en] soen 

[maritus en tutor legitimus] ....... uxoris filie dicti quondam Henrici 

(dg: medietatem) #quartam partem# quinque et dimidii bonariorum prati 

minus X virgatis in dictis quinque (dg: bo) et dimidio bonariis prati 

sitis in parochia [de Bucstel] in loco dicto Lijemde (dg: iux) in loco 

dicto in Wijchmans Broec inter hereditatem Johannis de Meijelsfoert et 

Nijcholai dicti Coel van der Stedeeijc[ke] ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis van den Perre ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo filio quondam Willelmi dicti Bastart de Bucstel et Gerardo 

Hessels soen de Lijemde promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

Emont et Dordrecht datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 053r 02 do 15-10-1388. 

Jacobus zvw Henricus Kelner verkocht aan voornoemde Willelmus en Gerardus 

kopers ¼ deel, dat aan hem en aan zijn zuster Gloria behoort, in voornoemde 

5½ bunder beemd, minus 10 roeden, belast met de grondcijns. Voornoemde 

                         
40 Zie → BP 1178 f 302r 04 ma 26-09-1390, overdracht van 40 schelling van 

deze 6 pond; en zie → BP 1179 p 732v 01 do 02-07-1394, overdracht van 

geheel de cijns van 6 pond. 
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Gloria zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Duplicetur. 

Jacobus filius quondam Henrici Kelner quartam partem ad #se et ad# 

Gloriam suam sororem spectantem in dictis quinque et dimidio bonariis 

prati minus X virgatis vendidit dictis Willelmo et Gerardo emptoribus 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et quod ipse dictam Gloriam (dg: de) super dicta (dg: 

quarta parte) medietate dicte quarte ad opus dictorum emptorum faciet dum 

ad annos pervenerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 03 do 15-10-1388. 

Willelmus van Helmont zvw Johannes van Helmont verkocht aan voornoemde 

Willelmus en Petrus kopers het deel, dat aan hem en aan kvw Johannes bv 

voornoemde Willelmus gekomen was na overlijden van Johannes Houbraken en 

zijn vrouw Bela, in voornoemde 5½ bunder, minus 10 roeden. Voornoemde kv 

Johannes zullen afstand doen. 

 

Duplicetur. 

Willelmus de Helmont filius quondam Johannis de Helmont totam partem et 

omne jus (dg: ..) sibi (dg: de) et liberis quondam Johannis (dg: de filii 

dicti quondam Johannis de Helmont) #fratris dicti Willelmi# de morte 

quondam Johannis Houbraken et Bele eius uxoris successione advolutas in 

dictis quinque et dimidio bonariis prati minus X virgatis vendidit dictis 

Willelmo et Petro emptoribus promittens warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dictorum liberorum dicti quondam Johannis 

deponere et quod ipse dictos liberos dicti Johannis ad opus dictorum 

emptorum super dictis parte et jure faciet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 053r 04 do 15-10-1388. 

Katherina dvw Johannes van Helmont verkocht aan voornoemde Willelmus en 

Petrus kopers het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van Johannes 

Houbraken en diens vrouw Bela, in voornoemde 5½ bunder, minus 10 roeden. 

 

Duplicetur. 

Katherina filia quondam Johannis de Helmont cum tutore totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Johannis Houbraken et Bele eius uxoris 

successione advolutas in dictis quinque et dimidio bonariis minus X 

virgatis vendidit dictis emptoribus promittens cum tutore warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 05 do 15-10-1388. 

Gerardus Wolf verkocht aan voornoemde Willelmus en Petrus kopers het deel, 

dat aan Emondus Scardenberch en diens vrouw Elizabeth dvw Johannes van 

Helmont gekomen was na overlijden van Johannes Houbraken en diens vrouw 

Bela, in voornoemde 5½ bunder, minus 10 roeden. 

 

Duplicetur. 

Gerardus Wolf totam partem et omne jus #que et quod# Emondo Scardenberch 

et Elizabeth eius uxori filie quondam Johannis de Helmont de morte 

quondam Johannis Houbraken et Bele eius uxoris successione sunt (dg: avd) 

advolute in dictis quinque et dimidio bonariis minus X virgatis vendidit 

dictis emptoribus promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dictorum Emondi et Elizabeth deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 06 do 15-10-1388. 

Denkinus Scuerman gaf uit aan Petrus van Hoesden zv Henricus van Hoesden 

een hofstad in Geffen, tussen mr Johannes snijder enerzijds en Johannes gnd 

Zasse anderzijds, aan hem overgedragen door Gerardus zvw Arnoldus gnd Man; 

de uitgifte geschiedde voor (1) een cijns aan hr Henricus van Nuwelant, en 
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thans voor (2) een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. Henricus 

Keelbreker szv voornoemde Denkinus beloofde de uitgifte van waarde te 

houden. Verkrijger zal op de hofstad een huis bouwen van 3 gebinten. 

 

Denkinus Scuerman quoddam domistadium situm in parochia de Geffen inter 

hereditatem magistri Johannis sartoris ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Zasse ex alio supportatum sibi a Gerardo filio quondam 

Arnoldi dicti Man prout in litteris (dg: supportavit) #dedit ad 

hereditariam paccionem cum dictis litteris# Petro de Hoesden filio 

Henrici de Hoesden (dg: cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem de) pro censu domini Henrici de Nuwelant exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Henricus Keelbreker gener 

dicti Denkini (dg: super dicto domistadio et jure) promisit huiusmodi 

donacionem ad pactum ratam servare. Quo facto alter (dg: re..) repromisit 

et promisit super omnia quod ipse super dictum domistadium unam domum 

trium ligaturarum edificabit et situabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 07 do 15-10-1388. 

Nijcholaus van Orthen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Orthen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 08 do 15-10-1388. 

Voornoemde Denkinus schonk voornoemde pacht van 14 lopen rogge aan zijn 

schoonzoon Henricus Keelbreker en diens vrouw Metta dv voornoemde Denkinus. 

 

Dictus Denkinus dictam paccionem XIIII lopinorum siliginis supportavit 

Henrico Keelbreker suo genero cum Metta eius (dg: f) uxore filia dicti 

Denkini nomine dotis ad jus opidi promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 053r 09 do 15-10-1388. 

Johannes Broes soen en Andreas Weijhase beloofden aan Willelmus zvw Egidius 

Zeelmaker 75 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen op zondag 

Letare (zo 28-03-1389) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389). 

 

Johannes Broes soen #et# Andreas Weijhase promiserunt Willelmo filio 

quondam Egidii Zeelmaker LXV Hollant gulden seu valorem mediatim ad 

dominicam letare et mediatim ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 10 do 15-10-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053r 11 do 12-11-1388. 

Aleijdis, dvw Marcelius gnd Zeel ?Weric en wv Godefridus van den Straten, 

en haar zoon Marcelius verkochten aan Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van 

Vucht een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde verkopers en aan 

Elizabeth, Katherina, Petrus en Johannes, kv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Godefridus, behoren, reeds belast met de onraad. Voornoemde Elizabeth, 

Katherina, Petrus en Johannes, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Godefridus, 
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zullen met de verkoop instemmen. 

 

(dg: Walterus dictus Zelen soen Aleijdis eius soror cum tutore Marcelius 

Marcelius eius filius) Aleijdis (dg: soror dicti Walteri) #filia quondam 

Marcelii dicti Zeel [?W]eric relicta quondam Godefridi van den Strate[n]# 

cum tutore et Marcelius eius filius hereditarie vendiderunt Nijcholao 

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

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus bonis #ad# dictos (verbeterd uit: dictorum) venditores #et ad 

Elizabeth Katherinam Petrum et Johannem liberos dictorum Aleijdis et 

quondam Godefridi spectantibus# quocumque sitis promittentes cum tutore 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis (dg: promiserunt insuper 

dicti Walterus et Marcelius eius filius super habita et habenda quod 

Elizabeth et Heijlwigem filias dicti Walteri dicte vendicioni facient 

consentire et dicto emptori de dicta paccione warandiam prestare) 

promiserunt insuper dicti Aleijdis et Marcelius eius filius (dg: quod 

ipsi) indivisi super habita et habenda quod ipsi (dg: dicto vendicioni 

facient consentire et dicto emptori de dicta paccione warandiam prestare) 

Elizabeth Katherine! Petrum Johanni! liberos dictorum Aleijdis et quondam 

Godefridi dicte vendicioni facient consentire et dicto emptori de dicta 

paccione promittere warandiam. Testes Dordrecht et Aggere datum in 

crastino Martini. 

 

BP 1178 f 053r 12 do 12-11-1388. 

En ze kunnen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1388), terugkopen met 16 Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Henricus 

Weijer, Coel Keelbreker en voornoemde schepenen. 

 

A. 

Et poterint redimere cum XVI Hollant gulden seu valorem et cum paccione 

anni redempcionis ad spacium quatuor annorum post festum nativitatis 

Domini proxime futurum futurum sine medio sequentium ut in forma. Acta in 

camera presentibus Henrico Weijer et Coel Keelbreker et scabinis 

predictis datum anno LXXX [octavo] mensis novembris in crastino Martini 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 053r 13 do 15-10-1388. 

Engbertus gnd Ebbe zvw Ebbo gnd Ebbe zvw Everardus gnd Ebbekens soen droeg 

over aan Johannes Mesmaker wollenklerenwever een b-erfcijns41 van 20 

schelling geld, die Johannes Craenken nzv Henricus moelner van Herlaer aan 

voornoemde Engbertus beloofd42 had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf van voornoemde wijlen Everardus Ebbonis, in Den Bosch, over de 

Beurdse Brug, thans tussen erfgoed van wijlen Petrus van Bardwijc enerzijds 

en erfgoed van Gobelinus van Os anderzijds. 

 

Engbertus dictus Ebbe filius quondam (dg: Engberti dicti Everaet) 

#Ebbonis dicti Ebbe filii quondam Everardi dicti# Ebbekens soen 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Johannes Craenken (dg: sibi 

solvere tene) #filius naturalis Henrici multoris de Herlaer promisit se 

daturum et soluturum dicto Engberto hereditarie #nativitatis Domini# ex 

domo et area (dg: sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet) #dicti 

quondam Everardi Ebbonis sita in Busco ultra pontem dictum Boertsche 

Brugge prout in litteris et que domus et area (dg: nunc) sita est nunc 

inter# inter hereditatem quondam Petri de Bardwijc ex uno et inter 

hereditatem Gobelini de Os ex alio supportavit Johanni Mesmaker textori 

laneorum promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
41 Zie → BP 1178 f 223v 01 do 01-04-1389, overdracht van de cijns. 
42 Zie ← BP 1178 f 038v 10 ma 25-05-1388, belofte van deze erfcijns. 
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Testes Heijme et Coptiten datum quinta post Calixti. 

 

BP 1178 f 053r 14 do 15-10-1388. 

Destijds had Johannes zv Ghisbertus Sceijvel overgedragen aan Johannes van 

der Hautart, tbv voornoemde Ghisbertus Sceijvels, alle goederen, behorend 

aan eerstgenoemde Johannes. Voornoemde Ghisbertus beloofde thans niets met 

deze goederen te doen, zonder instemming van Johannes Leonii van Erpe en 

Theodericus Writer van Vechel. 

 

Notum sit universis (dg: cum) quod cum Johannes filius Ghisberti Sceijvel 

omnia et singula bona ad dictum Johannem spectantia quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportasset Johanni van 

der Hautart ad opus dicti Ghisberti Sceijvels prout in litteris 

constitutus igitur dictus Ghisbertus promisit super omnia quod ipse cum 

dictis bonis vel (dg: ....cabit neque) cum eis quidquid faciet neque ea 

vendet neque alienabit neque obligationem super ea faciet quovis modo 

sine (dg: consess) consensu et voluntate Johannis Leonii de Erpe et 

Theoderici Writer de Vechel. Testes (dg: ..) Gerardus et Dordrecht datum 

quinta post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 053r 15 do 15-10-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg over aan Arnoldus Heijme zijn deel 

in een achtste kamp ter plaatse gnd Vughtbroek, tussen Vught en Oeteren, 

tussen Walterus van Oekel enerzijds en Gertrudis wv Geerlacus van Keeldonc 

en haar medeërfgenamen anderzijds, welk deel voornoemde wijlen Johannes van 

Heze verworven had van de stad Den Bosch. Voornoemde Theodericus en met hem 

Godefridus zvw !van Berlikem beloofden lasten af te handelen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze totam partem et omne jus quas 

dictus quondam Johannes de Heze habuit in (dg: quodam) #octavo# campo 

sito ad locum dictum Vuchtbroec #inter Vucht et Oeteren# inter 

hereditatem Walteri de Oekel (dg: et inter) ex uno et inter hereditatem 

(dg: ....) Gertrudis relicte quondam Geerlaci de Keeldonc et suorum 

coheredum ex alio ut (dg: dicte) et quas jus et partem dictus quondam 

Johannes de Heze erga oppidum de Busco acquisiverat ut dicebat 

supportavit Arnoldo Heijme promittens (dg: super habita et habenda) et 

cum eodem Godefridus filius quondam !de Berlikem indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte dicti quondam Johannis de Heze et 

dicti Theoderici deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum [supra]. 

 

1178 mf2 C 01 f. 53v. 

 Sexta post Kalixti: vrijdag 16-10-1388. 

 in die Galli: vrijdag 16-10-1388. 

 in crastino Galli: zaterdag 17-10-1388. 

 

BP 1178 f 053v 01 do 15-10-1388. 

....... nzvw Wautgherus van Sweenberch verkocht aan Walterus van Os een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed 

van Willelmus die Hoppenbrouwer anderzijds, reeds belast met 8 schelling 4 

pond, gemeen paijment, een b-erfcijns van ½ oude scudatus en een lijfrente 

van 12 oude schilden op het leven van broeder Willelmus van Dordrecht. 

 

....... [fili]us naturalis quondam (dg: Walteri) #Wautgheri# de 

Sweenberch hereditarie vendidit Waltero de Os hereditarium censum IIII 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis de #et# ex 

domo et area sita in Busco in vico tendente a medio vici Vuchtensis 

versus forum piscium inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Willelmi die Hoppenbrouwer ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu domini ducis) #VIII solidis# quatuor libris 
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communis pagamenti et (dg: vit) hereditario censu dimidii antiqui scudati 

et vitali pensione XII aude scilde (dg: ex) ad vitam fratris Willelmi de 

Dordrecht exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Heijme et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 02 do 15-10-1388. 

Hermannus Oeden soen, Godescalcus Dircs soen van Enghelen, Elijas Nouden 

soen van Verne en Bertoldus Haken soen beloofden aan hr Henricus Buc, tbv 

Ludekinus zv Ludolphus Jans soen van Boemel, 32.500 gebakken stenen, 

uiterlijk met Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) in Den Bosch, achter 

het erfgoed van hr Albertus Buc of naast de brug van hr Geerlacus te 

leveren, op een land dat voornoemde Ludekinus zal uitkiezen. 

 

Hermannus Oeden soen Godescalcus Dircs soen de Enghelen Elijas Nouden 

soen de Verne (dg: promiserunt) et Bertoldus Haken soen promiserunt 

domino Henrico Buc ad opus Ludekini (dg: de Bo) filii Ludolphi Jans soen 

de Boemel XXXII-m et quingentos #(dg: ..)# lapides (dg: l) coctos #dictos 

lofber steen# (dg: ad) infra hinc et carnisprivium proxime futurum 

persolvendos et in Busco retro hereditatem domini Alberti Buc seu iuxta 

pontem domini Geerlaci supra terram (dg: pers) ubi dictus Ludekinus 

elegit (dg: pers) tradendos. Testes Heijme et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 03 do 15-10-1388. 

De drie laatsten beloofden voornoemde Hermannus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Tres ultimi promiserunt dictum Hermannum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 053v 04 vr 16-10-1388. 

Henricus van Creijelt zvw Johannes van Creijelt verkocht aan Johannes Canne 

zv Henricus gnd Canne een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis en erf 

van verkoper in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus 

van Helmont enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Specier anderzijds, 

welk huis en erf de verkoper verworven had van Lambertus van Herlaer zv 

Johannes van Herlaer molenaar, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 46 schelling 8 penning voornoemd geld. 

 

Henricus de Creijelt filius quondam (dg: v) Johannis de Creijelt 

hereditarie vendidit Johanni Canne filio Henrici dicti Canne hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim pasche et 

mediatim Remigii ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici de Helmont ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Johannis Specier ex alio et quam 

domum et aream dictus (dg: t er) venditor Lambertum de Herlaer filium 

(dg: quondam) Johannis de Herlaer multoris acquisiverat ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: et c) exceptis #censu 

domini ducis# hereditario censu XLVI solidorum et octo denariorum dicte 

monete exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Coptiten et Aggere 

datum sexta post Kalixti. 

 

BP 1178 f 053v 05 vr 16-10-1388. 

Johannes Nouden droeg over aan Ygrammus Pangelart smid een b-erfcijns van 

10 schilden van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hoeve gnd ten Aanschot, die 

was van wijlen hr Emondus Rover ridder, nu van Arnoldus van Ghele zvw 

Jacobus van Ghele, in Son, welke cijns voornoemde Johannes gekocht had van 

voornoemde Arnoldus van Ghele. Voornoemde Johannes Nouden beloofde de 

schade te vergoeden, mocht deze cijns uitgewonnen worden. 
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Johannes Nouden hereditarium censum decem denariorum aureorum antiquorum 

communiter (dg: au) scilde vocatorum monete regis Francie (dg: F) vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex manso quodam dicto communiter ten Aenscot qui fuerat quondam 

domini Emondi Rover militis nunc ad (dg: ad) Arnoldum de Ghele filium 

quondam Jacobi de Ghele spectante sito in parochia de Zonne atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quem censum dictus Johannes erga dictum 

Arnoldum de Ghele emendo acquisiverat prout in litteris supportavit 

Ygrammo Pangelart fabro promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto promisit (dg: Hermannus Roggen gener dicti 

Johannis Nouden quod s) #dictus Johannes Nouden# super omnia #habita et 

habenda# quod dicto Ygrammo d-(dg: c)-e dicto censu aliquid via juris 

evincetur aut detinetur quod ipse dampnum exinde eveniens (dg: cum 

Ygrammo equaliter portabit) dictus Johannes dicto Ygrammo adimplebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 06 vr 16-10-1388. 

Voornoemde Ygrammus beloofde aan Johannes Nouden een lijfrente van 26 pond 

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

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Ygrammus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni Nouden vitalem (dg: pact) pensionem (dg: L) XXVI librarum monete 

anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini #proxime futuro# ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et cum #Johannes# 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 07 vr 16-10-1388. 

Hermannus Roggen beloofde aan Johannes Nouden een lijfrente43,44 van 26 pond 

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

gaande uit al zijn goederen. 

 

Hermannus Roggen promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni Nouden vitalem pensionem XXVI librarum monete anno quolibet ad 

vitam dicti Johannis et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro (dg: p) de et ex 

omnibus bonis dicti Hermanni habitis et habendis quocumque sitis et cum 

dictus Johannes mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 08 vr 16-10-1388. 

Theodericus van Heze zvw Johannes van Heze verkocht aan Johannes van Uden 

zvw Arnoldus Hannen soen de helft van een tuin in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, achter erfgoederen van 

voornoemde Theodericus en Johannes van Uden, welke tuin ligt tussen erfgoed 

van Theodericus Goddijns Suager enerzijds en erfgoed van wijlen Rutgherus 

Tijmmerman anderzijds, te weten de helft aan de kant van erfgoed van 

voornoemde Theodericus Goddijns Suager, welke helft ligt tussen erfgoed van 

voornoemde Theodericus Goddijns Suager enerzijds en de andere helft die 

behoort aan Theodericus van Heze, en welke helft reikt vanaf erfgoed van 

voornoemde Johannes van Uden achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus van 

Scijnkel, en welke helft even breed is als de andere helft. Godefridus zvw 

                         
43 Zie → VB 1799 f 075v 06, ma 14-04-1393, Jan Nouden was gericht aen alle 

ende en yegelijc goide Hermans Roggen die hij heeft ende namaels hebben sal 

ende vercrigen overmids gebrec van lijfpensien die Jan voirs dair aen heeft 

ende Jan vors heeft des mechtich gemaect Daem van Mierd. 
44 Zie → VB 1799 f 103v 06, ma 10-01-1396, Jan Nouden was gericht aen alle 

goide Hermans Roggen die hij nu heeft ende namaels vercrigen sal overmids 

gebrec van lijfpensien die hij dair aen hadde. 
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Andreas van Berlikem deed afstand. 

 

Theodericus #de Heze# filius quondam Johannis de Heze medietatem orti 

siti in Busco in vico (dg: Hijntamensi) tendente a vico Hijnthamense 

versus Wijnmolenberch retro hereditates dicti Theoderici et Johannis de 

(dg: ....) Uden filii quondam Arnoldi Hannen soen et qui ortus situs est 

inter hereditatem Theoderici Goddijns Suager ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri quondam (dg: de) Tijmmerman ex alio (dg: et que m) scilicet illa 

medietas dicti orti que medietas sita est versus hereditatem dicti 

Theoderici Goddijns Suager (dg: .) que medietas ibidem sita est inter 

hereditatem dicti Theoderici Goddijns Suager ex uno et inter (dg: 

hereditatem) reliquam medietatem ad dictum Theodericum de Heze spectantem 

ex alio et que medietas tendit ab hereditate dicti Johannis de Uden 

retrorsum usque ad hereditatem Henrici de Scijnkel et que medietas 

continet eandem (dg: medietatem) latitudinem quam continet et habet 

reliqua medietas dicti orti hereditarie vendidit dicto Johanni de Uden 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Quo facto Godefridus filius quondam Andree de Berlikem super dicta 

medietate dicti orti ad opus dicti Johannis de Uden renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Coptiten et Dordrecht datum (dg: sabbato 

sexta post Kalict) in die Galli. 

 

BP 1178 f 053v 09 za 17-10-1388. 

Theodericus van Heze zvw Johannes van Heze beloofde aan Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf van voornoemde Theodericus, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, 

tussen erfgoed van wijlen Rutgherus Tijmmerman enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Uden zv Arnoldus Heijnen soen anderzijds. 

 

Theodericus de Heze filius quondam Johannis de Heze promisit se daturum 

et soluturum Godefrido filio quondam Andree de Berlikem hereditarium 

censum (dg: XII) IIIIor librarum monete hereditarie (dg: me) nativitatis 

Domini ex domo et area dicti Theoderici sita in Busco in vico tendente a 

vico Hijntamensi versus Wijnmolenberch inter hereditatem (dg: Theoderici 

Goddijs Suager) #Rutgheri quondam Tijmmerman# ex uno et inter (dg: inter) 

hereditatem ac ortum Johannis de Uden filii (dg: J) Arnoldi Heijnen soen 

ex alio ut dicebat. Testes Heijme et Dordrecht datum in crastino Galli. 

 

BP 1178 f 053v 10 za 17-10-1388. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Arnoldus gnd Bruijsten zvw 

Henricus gnd Bruijn van Os een huis en erf van wijlen Heijnemannus gnd van 

Lille, in Den Bosch, achter het Klein Begijnhof, tussen erfgoed van wijlen 

een zekere Hellevoert enerzijds en erfgoed van Oda gnd van Aken anderzijds, 

aan hem verkocht door Hilla dvw Johannes gnd Pels en Johannes zv voornoemde 

Hilla. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen domum et aream quondam 

Heijnemanni dicti de (dg: Lille) Lille sitam in Busco retro minorem 

curiam beghinarum inter hereditatem quondam dicti Hellevoert et inter 

hereditatem Ode dicte de Aken venditam sibi (dg: a H) ab Hilla filia 

quondam Johannis dicti Pels et Johanne filio dicte Hille prout in 

litteris vendidit Arnoldo dicto Bruijsten filio quondam Henrici dicti 

Bruijn de Os supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et oblugationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Emont 

datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 11 za 17-10-1388. 

Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Johannes filius Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 12 za 17-10-1388. 

Johannes zvw Henricus gnd Steijnen en Arnoldus gnd Bruijstens zvw Henricus 

gnd Bruijn van Os ev Weijndelmoedis dvw voornoemde Henricus Steijnen 

verkochten aan Laurencius zvw Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Someren, die Johannes gnd Ensken met Lichtmis in Someren 

moet leveren, gaande uit een hofstad, huis, tuin en aangelegen akker van 

voornoemde Johannes Enskens, in Someren, tussen Theodericus gnd Snoec 

enerzijds en kinderen gnd van Eijcke anderzijds, welke pacht Luijtgardis 

dvw Johannes gnd van der Papendonc, tbv haar en haar kinderen Ermgardis, 

Johannes en voornoemde Weijndelmoedis, verworven had van Theodericus zvw 

voornoemde Henricus Steijnen, zijn zuster en broers Heijlwigis, Willelmus 

en Henricus, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Johannes filius quondam (dg: Johannis dicti van der Papendonc) #Henrici 

dicti Steijnen# et Arnoldus dictus Bruijstens filius quondam Henrici 

dicti Bruijn de Os maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris 

filie dicti quondam (dg: Johannis va) Henrici Steijnen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam Johannes 

dictus Ensken solvere tenetur hereditarie purificationis et in Zoemeren 

tradendam ex domistadio domo et orto dicti Johannis Enskens et ex agro 

eiusdem Johannis sibi adiacente sitis in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Theoderici dicti Snoec ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum de Eijcke ex alio quam paccionem Luijtgardis filia quondam 

Johannis dicti van der Papendonc ad opus sui et ad opus Ermgardis 

Johannis et #dicte# Weijndelmoedis suorum liberorum erga Theodericum 

filium dicti quondam Henrici Steijnen Heijlwigem eius sororem Willelmum 

et Henricum eius fratres acquisiverat ut dicebant (dg: q) et quam 

paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Laurencio 

filio quondam Johannis de Gherwen supportaverunt cum omnibus litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 053v 13 za 17-10-1388. 

Voornoemde Laurencius beloofde aan Johannes zvw Henricus Steijnen 27½ 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Laurencius promisit Johanni filio quondam Henrici Steijnen XXVII 

et dimidium Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 C 02 f. 54. 

 Sabbato post Calixti: zaterdag 17-10-1388. 

 in crastino Luce: maandag 19-10-1388. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1388. 

 

BP 1178 f 054r 01 za 17-10-1388. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Bac leerbewerker droeg over aan Andreas zv 

Willelmus Mol een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Nijcholaus ....... enerzijds en erfgoed van kvw Johannes nzvw 

Arnoldus van den Kloot anderzijds, aan hem verkocht door Jacobus zvw 

Stephanus gnd Broecriemmeker. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni dicti Bac frunitoris domum et aream 

sitam in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem Nijcholai ....... 

....... ....... ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

filii naturalis quondam Arnoldi de (dg: Gh) Globo ex alio venditam sibi a 

Jacobo filio quondam Stephani dicti Broec[riem]meker prout in litteris 
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continetur ut dicebat supportavit Andree filio Willelmi (dg: Mo) Mol 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emont et Dordrecht datum (dg: q) sabbato post Calixti. 

 

BP 1178 f 054r 02 za 17-10-1388. 

En hij kan terugkopen {niet afgewerkt contract}. 

 

Et poterit redimere ad. 

 

BP 1178 f 054r 03 za 17-10-1388. 

Voornoemde Andreas zv Willelmus Mol verklaarde dat Adam van Mierd 300 

Hollandse gulden betaald heeft, die voornoemde Adam hem verschuldigd was 

wegens het deel45 dat aan hem en zijn vrouw Heijlwigis behoorde in de 

goederen waarin Petrus van Acht en zijn vrouw Hilla, ouders van voornoemde 

Heijlwigis gestorven waren, gelegen onder Helvoirt, in Den Bosch, en ter 

plaatse gnd die Maat. 

 

Dictus Andreas recognovit sibi per Adam de Mierd fore satisfactum de CCC 

(dg: f) Hollant gulden quos (dg: sibi) dictus Adam (dg: filius Joh) sibi 

tenebatur de ept.. parte et jure sibi et Heijlwigi sue uxori 

competentibus in quibusque bonis in quibus Petrus de Acht et Hilla eius 

uxor parentes olim dicte (dg: Hille) Heijlwigis decesserunt quocumque 

locorum infra parochiam de Helvoert et in Busco #et# in loco dicto die 

Maet (dg: testes). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 054r 04 ma 19-10-1388. 

Johannes van Best verkocht aan Theodericus van Herlaer zv Johannes van 

Herlaer timmerman een plekske erfs46 met gebouwen in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen het huis gnd het Molenhuis enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Johannes van Best anderzijds, aan voornoemde Johannes verkocht 

door de stad Den Bosch. Goeswinus van Best zv voornoemde Johannes van Best 

deed afstand. 

Johannes van Best zal buiten de muur van zijn woonhuis, direct naast het 

stukje erfgoed, een voet voor de osendrup van zijn huis behouden, vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan het huis dat achter op voornoemd stukje 

erfgoed staat. 

Het huis dat achter op het erfstukje staat zal voor zijn osendrup een voet 

krijgen, buiten de stijlen van dat huis, aan de kant van de Markt, in het 

erfgoed van eerstgenoemde Johannes, ter lengte van dat huis. 

Theodericus zal, zolang voornoemde Johannes van Best leeft, op voornoemd 

stukje erf niets bouwen, dat het licht ontneemt aan de vensters in het 

woonhuis van voornoemde Johannes van Best. 

 

Johannes de Best particulam hereditatis dictam een plexken erfs sitam in 

Busco in vico dicto Vuchterstraet inter domum dictam dat Molenhuijs ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis de Best ex alio prout ibidem sita 

est et ad oppidum de Buscoducis spectare consuevit venditam dicto Johanni 

ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc #cum edificiis 

supra hinc consistentibus# hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Theoderico de Herlaer filio Johannis de Herlaer capentarii cum litteris 

et jure promittens (dg: et pro) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto Goeswinus de Best filius dicti Johannis de Best 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione 

annexa quod dictus Johannes de Best obtinebit extra murum domus sue 

habitationis site contigue iuxta particulam hereditatis (dg: in latere 

forum de Busco) unam pedatam pro stillicidio #huiusmodi domus# scilicet 

mensurando huiusmodi pedatam extra dictum #murum# dicte domus dicti 

                         
45 Zie ← BP 1178 f 052r 11 di 06-10-1388, vernadering van dit deel. 
46 Zie → BP 1183 f 284v 01 do 13-03-1404, afstand doen van het plexken erfs. 
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Johannis (dg: versus do) supra terram ibidem et versus dictam particulam 

hereditatis (dg: p) et que pedata pro (dg: stillidic) stillicidio tendit 

(dg: a) contigue iuxta dictum #(dg: ....) murum# iuxta et extra eundem 

murum supra terram a dicto vico Vuchtensi retrorsum usque ad domum 

consistentem et stantem #retro# supra dictam particulam hereditatis hoc 

addito quod dicta domus stans et consistens retro supra dictam particulam 

hereditatis habebit et obtinebit unam pedatam #.......# pro stillicidio 

eiusdem domus extra stiles eiusdem domus (dg: versus do) in latere versus 

dictum forum in hereditate primodicti Johannis ad longitudinem eiusdem 

domus hoc eciam addito quod dictus Theodericus emptor non edificabit #nec 

situabit# quecumque (dg: supra dictam) de novo supra dictam particulam 

hereditatis quam-(dg: ...)-diu dictus Johannes de Best vixerit in humanis 

per quod lumen posset impediri fenestris pro presenti consistentibus in 

dicta domo habitationis dicti Johannis de Best scilicet post decessum 

dicti Johannis de Best dictus emptor poterit libere edificare supra 

dictam particulam hereditatis ad eius libitum ?vero. Testes Gerardus et 

Dordrecht datum (dg: s) in crastino Luce. 

 

BP 1178 f 054r 05 ma 19-10-1388. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 054r 06 ma 19-10-1388. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Goeswinus zv Johannes van Best een 

n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

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

een jaar (za 25-12-1389), gaande uit voornoemd stukje erf. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum Goeswino filio 

Johannis de Best hereditarium censum sex aude scilde seu valorem 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino a 

nativitatis Domini proxime ultra annum ex dicta particula hereditatis cum 

eius edificiis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 054r 07 ma 19-10-1388. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Goeswinus zv Johannes van 

Best 66 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Goeswino filio Johannis de Best 

sexaginta sex aude scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 054r 08 ma 19-10-1388. 

Johannes Rijc beloofde aan Henricus Coenen soen van Ytter 8 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. De 

brief overhandigen aan Johannes van Weert of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes Rijc promisit Henrico (dg: K) Coenen soen van Ytter octo Hollant 

gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Weert vel 

sibi. 

 

BP 1178 f 054r 09 ±ma 19-10-1388. 

Jordanus van Hoculem verkocht de helft van een kamer met ondergrond, 

eertijds van wijlen Petrus van Kessel, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, 

tussen erfgoed van Willelmus van Kessel kramer enerzijds en erfgoed van 

Petrus van Wetten anderzijds, alsmede de andere helft van die kamer, aan 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

129 

voornoemde Jordanus verkocht door Mathijas gnd Mutsart wollenklerenwever 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Jordanus de Hoculem medietatem cuiusdam camere cum eius fundo que fuerat 

quondam Petri de Kessel site in Busco ultra pontem dictum die Boertsche 

Brugge inter hereditatem Willelmi de Kessel institoris ex uno et inter 

hereditatem Petri de Wetten ex alio atque reliquam medietatem eiusdem 

camere cum suo fundo venditas dicto Jordano a Mathija dicto Mutsart 

textore laneorum prout in litteris hereditarie vendidit {niets ingevuld} 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 054r 10 ±ma 19-10-1388. 

Johannes gnd Betten soen: de helft van een erfgoed in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd die Hoeve te Heist, tussen Willelmus 

die Writer enerzijds en de gemene weg anderzijds, met de helft van een 

graft {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus Betten soen (dg: domum ortum peciam et pratum sibi 

adiacentes) #medietatem hereditatis# site in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout in loco dicto die Hoeve te Heijst inter hereditatem 

Willelmi die Writer ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio (dg: tendentis ante a communi p a communitate ibidem retorsum usque 

ad here fossatum dictum Sweers Grave consistens inter here premissa et 

inter reliquam) hereditatem dicti Johannis simul cum medietate eiusdem 

fossati. 

 

BP 1178 f 054r 11 do 22-10-1388. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Arnoldus Heijme 7½ Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Arnoldo Heijme septem 

et (dg: dimidium Hol) dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Emont datum 

quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 054r 12 do 22-10-1388. 

Johannes gnd Lodekens soen verkocht aan Henricus Loijer zvw Henricus Loijer 

een hofstad in Oss, naast het kerkhof, tussen een gemene weg enerzijds en 

Sophija Hupp..... soen anderzijds. 

 

Johannes dictus Lodekens soen domistadium situm in Os iuxta cymitherium 

ibidem inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Sophije 

Hupp..... soen ex alio ut dicebat vendidit Henrico Loijer filio quondam 

Henrici Loijer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten Do[rdrecht] datum supra. 

 

BP 1178 f 054r 13 do 22-10-1388. 

(dg: Godefridus). 

 

BP 1178 f 054r 14 do 22-10-1388. 

Willelmus van Beest zvw Willelmus van Beest verkocht aan Godefridus zvw 

Johannes gnd Hamers van Lijt 20 hont land, in Lith, ter plaatse gnd in die 

Hensvelden, tussen Johannes van Tricht enerzijds en Agnes Lambrechts 

anderzijds, belast met een cijns aan de heren van het kapittel van Sint-

Lambertus van Luik, en dijken en waterlaten. 

 

Willelmus de Beest filius quondam Willelmi de Beest XX hont terre sita in 

parochia de Lijt in loco dicto #in# die Hensvelden inter hereditatem 

Johannis de Tricht ex uno et inter hereditatem Agnetis Lambrechts ex alio 

#prout ibidem sita sunt# ut dicebat vendidit Godefrido filio quondam 
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Johannis dicti Hamers (dg: soen) de Lijt promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: tamquam) exceptis censu dominorum capituli 

sancti Lamberti Leodiensis et aggeribus et (dg: fossa) aqueductibus ad 

hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 C 03 f. 54v. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1388. 

 

BP 1178 f 054v 01 do 22-10-1388. 

Rodolphus van Merlaer gaf uit aan Rodolphus Zelen soen van der Bitswijc een 

kamp in Uden, ter plaatse gnd aan die Biesen, tussen eerstgenoemde 

Rodolphus enerzijds en Gerardus Hermans soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) het onderhoud van een hek gnd valhekken, gelegen op het 

eind van voornoemd kamp, en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

jaar (wo 02-02-1390). Voornoemde Rodolphus Zelen soen zal niet bouwen op 

het eind van voornoemd kamp, te weten op het eind richting erfgoed van 

Johannes Kathelinen soen. 

 

[Solvit] extraneus. 

[Rodolphus] de Merlaer quendam campum terre situm in parochia de (dg: Ve) 

Uden ad locum dictum aen die Biesen inter hereditatem dicti Rodolphi ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Hermans soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rodolpho Zelen soen van der Bitswijc ab eodem 

hereditarie possidendum pro conservacione unius repaguli dicti valhecken 

siti ad finem dicti campi servandi perpetue ab eodem in bona disposicione 

et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis #et primo ultra ultra annum# et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus Rodolphus Zelen 

soen non edificabit in fine dicti campi scilicet in fine sito versus 

hereditatem Johannis Kathelinen soen. Testes Coptiten et Dordrecht et 

Heijme datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 054v 02 do 22-10-1388. 

Johannes gnd Roelofs soen en zijn vrouw Batha wv Gerardus Stegheman 

verkochten aan Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken de helft, 

erfelijk aan voornoemde Batha behorend, in een hofstad, in Oss, naast het 

kerkhof, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Rodolphus Roveri van Vladeracken anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemd kerkhof, belast met de helft van een b-erfcijns van 20 schelling 

oude pecunia aan de H.Geest in Oss, en de helft van een b-erfcijns van 2½ 

oude groot en 1 hoen aan kvw Theodericus van Os gewantsnijder. 

 

Johannes dictus Roelofs soen #maritus legitimus Bathe sue uxoris relicte 

quondam Gerardi Stegheman et ipsa cum eodem tamquam cum tutore medietatem 

ad (dg: se) dictam Batham hereditarie spectantem in# domistadio (dg: ad 

se spectans) sito in (dg: parochia de) Os iuxta cymotherium ibidem inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam #(dg: 

Joh) Rodolphi# Roveri de Vladeracken ex alio tendente cum uno fine ad 

dictum cymitherium (dg: et cum) prout ibidem situm est et ad (dg: 

primodictum) Johannem #et Batham# dinoscitur pertinere ut dicebant 

vendiderunt dicto Johanni filio quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis #medietate# 

hereditarii censu XX solidorum antique pecunie mense sancti spiritus in 

Os et #medietate# hereditarii censu duorum et dimidii grossorum 

antiquorum et unius pulli liberis quondam Theoderici de Os pannicide 

exinde (dg: solvendis ut dicebant) ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes Coptiten et Dordrecht datum supra. 
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BP 1178 f 054v 03 do 22-10-1388. 

Voornoemde Johannes gnd Roelofs soen en zijn vrouw Batha wv Gerardus 

Stegheman droegen over aan voornoemde Johannes zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken het vruchtgebruik dat voornoemde Batha heeft in de helft van 

voornoemde hofstad, te weten de helft die aan erfg vw voornoemde Gerardus 

Stegeman gekomen was na overlijden van voornoemde Gerardus resp. aan hen 

zal komen na overlijden van voornoemde Batha, belast met de helft van 

voornoemde cijnzen van 20 schelling oude pecunia en van 2½ oude groot en 1 

hoen. Na overlijden van voornoemde Batha gaat deze helft naar hen, naar wie 

die volgens recht moet gaan. 

 

Dicti Johannes Roelofs soen (dg: cum) maritus dicte Bathe et dicta Batha 

cum eodem tamquam cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

medietate dicti domistadii scilicet illam medietatem que heredibus dicti 

quondam Gerardi Stegeman de morte eiusdem quondam Gerardi succesione est 

advoluta et post mortem dicte Bathe successione advolvetur in dicto 

domistadio supportaverunt dicto Johanni filio quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken promittentes warandiam et obligationem in dicto usufurctu 

existentem (dg: dict) deponere excepta medietate dictorum censuum XX 

solidorum antique pecunie et duorum et dimidii grossorum antiquorum et 

unius pulli hoc addito quod dicta medietas post decessum dicte Bathe 

devolvetur ad illos ad quos de jure devolvi tenebitur et succedi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 04 do 22-10-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Elizabeth wv Johannes van 

Moudewijc een huis en hofstad, in Boxtel, ter plaatse gnd Stripe, tussen 

wijlen Mathijas gnd Moelner enerzijds en wijlen Arnoldus gnd Mijnnemere 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 8 hoenderen aan de heer van 

Boxtel, (2) 10 schelling aan Heijlwigis Aben in geld waarin die 10 

schelling moeten worden betaald, en thans voor (3) een n-erfcijns van 50 

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

Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389). De 

brief overhandigen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen domum et domistadium sitas 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Stripe inter hereditatem #quondam# 

Mathije dicti Moelner ex uno et inter hereditatem Arnoldi #quondam# dicti 

Mijnnemere ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Elizabeth 

relicte quondam Johannis de Moudewijc ab eadem hereditarie possidendas 

pro octo pullis domino de Bucstel et decem solidis Heijlwigi Aben 

annuatim exinde solvendis in tali moneta in quali huiusmodi decem solidi 

annuatim erunt solvendi dandis etc atque pro hereditario censu L 

solidorum monete (dg: s) dando sibi ab alio hereditarie (dg: Jacobi ex 

premissis) mediatim purificationis et mediatim Jacobi et (dg: mediatim) 

primo purificatione proxima ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes datum supra. Tradetur littera. 

 

BP 1178 f 054v 05 do 22-10-1388. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Jonghe Jan van den Hecke beloofde aan Rodolphus 

gnd den Snider 9 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1389) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti Jonghe Jan van den Hecke promisit 

Rodolpho dicto den Snider (dg: X) novem Hollants gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 06 do 22-10-1388. 

Willelmus Delijen soen van Os beloofde aan Robbertus van Neijnsel 17 
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Hollandse gulden47 of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) 

te betalen. 

 

Willelmus Delijen soen de Os promisit Robberto de Neijnsel XVII Hollant 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 07 do 22-10-1388. 

Lambertus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken verkocht aan Gerardus gnd Heijnen 

soen van Hezewijc een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, 

in Deurne, tussen Arnoldus gnd Nollen van der Haghe enerzijds en Everardus 

zv Arnoldus gnd van der Hagen anderzijds, (2) een stuk land van voornoemde 

Everardus, naast voornoemd huis en tuin enerzijds en Johannes gnd Canis 

anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Lambertus verworven had van Henricus 

Loze, (3) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen kvw 

Lambertus van Eirde enerzijds en Johannes van Scijnle anderzijds, (4) een 

stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in Eirde, tussen Henricus Hannen 

soen enerzijds en kvw Mathijas gnd die Scoteldreijer anderzijds, welke 

stukken eerstgenoemde Lambertus nu voor levering van voornoemde pacht van 2 

mud tot onderpand stelde. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex domo et orto ac pecia terre sibi adiacente 

sitis in parochia de Doerne inter hereditatem Arnoldi dicti Nollen van 

der Haghe ex uno et inter hereditatem Everardi filii Arnoldi (dg: Ar) 

dicti van der Hagen ex alio atque ex pecia terre dicti Everardi sita 

contigue iuxta domum et ortum predictos ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Canis ex alio quam paccionem primodictus Lambertus erga 

(dg: Loze) Henricum Loze acquisiverat prout in litteris insuper ex pecia 

terre sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter 

hereditatem liberorum quondam Lamberti de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Scijnle ex alio atque ex pecia prati sita in 

dicta parochia de Scijnle (dg: ex uno inter) in loco dicto in Eirde inter 

hereditatem Henrici Hannen soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

Mathije quondam dicti die Scoteldreijer ex alio quas peciam terre et 

peciam prati iamdictas primodictus Lambertus nunc #de novo# pro solucione 

dicte paccionis duorum modiorum ad pignus imposuit et obligavit vendidit 

Gerardo (dg: filio quondam) dicto Heijnen soen de Hezewijc (dg: pro) 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Gerardus et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 08 do 22-10-1388. 

Henricus zvw Johannes gnd Sluijsman beloofde aan Johannes gnd Andries soen 

van den Yvenlaer 21 lichte schilden48, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend of de waarde, met Maria-Geboorte aanstaande (wo 08-09-1389) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Sluijsman promisit (dg: Alardo de 

B.) Johanni (dg: f) dicto Andries soen van den Yvenlaer XXI (dg: Hol) 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

                         
47 Zie → BP 1178 f 068r 01 do 31-12-1388, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
48 Zie → BP 1178 f 255v 01 do 05-08-1389, overdracht van de schuldbekentenis. “12 Hollandse 
plakmeeuwen voor 1 schild gerekend”. 
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BP 1178 f 054v 09 do 22-10-1388. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Arnoldus Nouden kanunnik 

van Den Bosch: een stuk land etc”, en Johannes Nouden beloofde, zo nodig, 

de brief ter hand te stellen aan Johannes en Elizabeth, nkvw hr Arnoldus 

Nouden priester. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Arnoldus Nouden canonicus 

Buscensis peciam terre etc et Johannes (dg: Nouden) Nouden promisit 

tradere Johanni et Elizabeth pueris naturalibus quondam domini Arnoldi 

Nouden presbitri ut in forma. Testes Coptiten et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 10 do 22-10-1388. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Arnoldus Nouden priester 

dekaan van Den Bosch, zijn broer Johannes en Laurencius etc” en Laurencius 

gnd Kersmaker beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Johannes 

en Elizabeth, nkvw voornoemde hr Arnoldus Nouden. Voornoemde Henricus 

verklaarde dat een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, behoort aan 

voornoemde natuurlijke kinderen Johannes en Elizabeth, in een pacht van 6 

mud rogge, in voornoemde brief vermeld, welke pacht van 1 mud voornoemde hr 

Arnoldus Nouden in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde 

natuurlijke kinderen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Arnoldus Nouden presbiter 

decanus Buscensis Johannes eius frater et Laurencius etc et Laurencius 

dictus Kersmaker promisit tradere Johanni et Elizabeth pueris naturalibus 

dicti quondam domini Arnoldi Nouden ut in forma et dictus Henricus 

recognovit quod hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco 

spectat ad dictos Johannem et Elizabeth pueros naturales in paccione sex 

modiorum siliginis in dicta littera contenta quam scilicet paccionem 

unius modii siliginis dictus dominus Arnoldus (dg: Noden) Nouden eisdem 

pueris naturalibus in suo testamento legavit ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 054v 11 do 22-10-1388. 

Johannes die Rover, Theodericus die Rover zvw hr Emondus en Willelmus 

Coptiten beloofden aan Jacobus van Oefel 84 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Johannes die Rover Theodericus die Rover filius quondam domini Emondi et 

Willelmus Coptiten promiserunt (dg: Jac) Jacobo de Oefel LXXXIIII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 054v 12 do 22-10-1388. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit] VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. 

 

BP 1178 f 054v 13 do 22-10-1388. 

Johannes en Elizabeth, nkvw hr Arnoldus Nouden dekaan van Den Bosch, 

verklaarden ontvangen te hebben van Johannes Nouden en diens zuster 

Oderadis, als executores testamenti van wijlen voornoemde hr Arnoldus, alle 

goederen die aan voornoemde natuurlijke kinderen waren vermaakt door 

voornoemde hr Arnoldus. 

 

Johannes et Elizabeth pueri naturales quondam domini Arnoldi Nouden 

decani Buscensis cum tutore recognoverunt eis fore satisfactum per (dg: 

Laure) Johannem Nouden et Oderadem eius sororem tamquam ab executoribus 

testamenti dicti quondam domini Arnoldi de omnibus bonis et rebus eisdem 

pueris naturalibus per dictum dominum Arnoldum legatis (dg: et de 
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clamates inde et de bonis quibus) clamantes inde quitos promiserunt (dg: 

super) cum tutore super habita et habenda dictos Johannem Nouden et 

Oderadem nec eorum heredes et successores nec eorum bona nunquam impetere 

occacione dicti testamenti #neque occacione .... bonorum et rerum eis seu 

eorum alteri per dominum quondam Arnoldum Nouden legatorum) neque alias 

quovis modo nec in judicio spirituali nec seculari nec alias [quo]vis 

modo salvis tamen promissionibus eis hodierno (dg: f) die per (dg: Jo) 

dictum Johannem Nouden et Laurencium Kersmaker factis in suo vigore 

permansuris. [Testis] Coptiten et Dordrecht datum supra. 

 

1178 mf2 C 04 f. 55. 

 anno LXXX octavo in profesto Severini: donderdag 22-10-1388. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1388. 

 in profesto Severini anno LXXX octavo: donderdag 22-10-1388. 

 

BP 1178 f 055r 01 do 22-10-1388. 

Van het laatste contract een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes van der 

Drieborch en ....... ........ 

 

A. 

Et fiet instrumentum super contractu immediate. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne van der Drieborch et (dg: 

Joh) ....... ....... datum anno LXXX octavo in profesto Severini hora 

vesperarum in camera. 

 

BP 1178 f 055r 02 do 22-10-1388. 

Laurencius Kersmaker en zijn vrouw Oderadis dvw Arnoldus gnd Noude droegen 

over aan Petrus zvw Walterus van der Heijden een b-erfcijns van 20 

schelling, die jkvr Heijlwigis van Collenberch begijn beurde, gaande uit 

een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder enerzijds en Henricus Rogge anderzijds, welke cijns nu 

aan hen behoort, en welke cijns Petrus zv Walterus van der Heijden moet 

betalen. Johannes Nouden deed afstand. 

 

Laurencius Kersmaker maritus legitimus Oderadis sue uxoris filie quondam 

Arnoldi dicti Noude et dicta Oderadis cum eodem tamquam cum tutore 

hereditarium censum XX solidorum quem domicella Heijlwigis de Collenberch 

beghina solvendum habuit annuatim hereditarie ex quodam campo sito in 

parochia de (dg: Scilde) Scijnle in loco dicto (dg: Eilde) Eilde inter 

hereditatem domini quondam Willelmi (dg: v) de Busco militis ex uno et 

inter hereditatem Henrici Rogge ex alio et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant #et quem censum Petrus filius Walteri van der Heijden 

solvere tenetur# supportaverunt Petro filio quondam Walteri van der 

Heijden promittentes (dg: ratam servare) #warandiam# et obligationem (dg: 

ex) #et# impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicte quondam 

#domicelle# Heijlwigis deponere. Quo facto Johannes Nouden super dicto 

censu et jure ad opus dicti Petri renunciavit promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum 

quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 055r 03 do 22-10-1388. 

Johannes Nouden verklaarde dat de helft van goederen gnd Hezellaar van 

wijlen jkvr Heijlwigis van Collenberch, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter 

Liemde, behoort aan zijn zuster Oderadis. 

 

Johannes Nouden palam recognovit quod medietas (dg: cuiusdam m) quorundam 

bonorum dictorum Hezellaer #quondam domicelle Heijlwigis de Collenberch# 

sitorum in (dg: loco dicto G) parochia de Bucstel in loco dicto Groter 

Lijemde spectat ad Oderadem eius sororem. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 055r 04 do 22-10-1388. 

Johannes Nouden deed tbv zijn zuster Oderadis afstand van (1) een 

b-erfcijns van 21 schelling die jkvr Heijlwigis van Collenberch beurde, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Nijcholaus Hildwarden, in Den Bosch, over 

de brug van hr Gheerlacus, (2) een b-erfcijns van 10 schelling, die 

voornoemde jkvr Heijlwigis beurde, gaande uit een bunder gnd Turnouts 

Buunreke, in Liemde, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, ½ mud gerst, 3 

Vlaamse groot en 2 hoenderen, die kinderen gnd Scutkens Kijnder aan 

voornoemde wijlen jkvr Heijlwigis leverden, gaande uit erfgoederen in 

Liemde, achter het huis van voornoemde Scutkens Kijnderen. 

 

Johannes Nouden super hereditario (dg: censu) censu XXI solidorum quem 

domicella Heijlwigis de Collenberch solvendum habuit annuatim ex 

hereditate quondam Nijcholai Hildwarden sita in Busco ultra pontem domini 

Gheerlaci atque in hereditario censu X solidorum quem dicta domicella 

Heijlwigis habuit ex uno bonario dicto Turnouts Buenreken sito in Lijemde 

atque (dg: ex) in hereditaria paccione dimidii (dg: sil) modii siliginis 

et dimidii (dg: mdi) modii ordei et trium grossorum (dg: Flandriensum) 

Flandriensum et duorum pullorum quem (dg: dicta domicella Heijlwigis 

solv) liberi dicti Scutkens Kijnder dicte quondam domicelle Heijlwigi 

solvere consueverunt ex hereditatibus sitis in Lijemde retro (dg: ort) 

domum dictorum liberorum dictorum Scutkens Kijnderen ut dicebat ad opus 

Oderadis sue (dg: uxoris) sororis renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055r 05 do 22-10-1388. 

Nijcholaus gnd Coelken zv Johannes gnd Dorre gaf uit aan Johannes van der 

Drieborch de oostelijke helft van een stuk land, met gebouwen, in Berlicum, 

tussen Metta Denkini enerzijds en Elizabeth van Zonne anderzijds, welke 

helft voornoemde Nijcholaus gekocht had van Arnoldus van Berlikem zvw 

Albertus van den Dijke; de uitgifte geschiedde voor (1) een cijns aan de 

heer van Helmond, en thans voor (2) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

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

over 3 jaar (ma 25-12-1391). 

 

Nijcholaus dictus Coelken filius Johannis dicti Dorre medietatem pecie 

terre site in parochia de Berlikem inter hereditatem Mette Denkini ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth de Zonne ex alio (dg: cum attin) scilicet 

illam medietatem dicte pecie terre que sita est versus oriens cum 

attinentiis eusdem medietatis singulis et universis et cum edificiis in 

eadem medietate consistentibus quam medietatem cum suis attinentiis et 

edificiis dictus Nijcholaus erga Arnoldum de Berlikem filium quondam 

Alberti van den Dijke emendo acquisiverat prout in litteris dedit ad 

hereditarium (dg: censum) pactum Johanni van der Drieborch (dg: ab e) 

simul cum litteris (dg: et .) ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domino de Helmont exinde solvendo dando atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

(dg: purificationis) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis 

(dg: p) Domini proxime ultra tres annos et in Busco tradenda ex premissis 

promittens ratam servare et aliam obligationem #ex parte sui# deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia (dg: s) habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055r 06 do 22-10-1388. 

Henricus Lemkens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Lemkens soen prebuit et reportavit (dg: d). Testes datum supra. 

Et poterit. {Hier moet BP 1178 f 055r 10 volgen die met een haal 

verbonden is met BP 1178 f 055r 05}. 
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BP 1178 f 055r 07 do 22-10-1388. 

Elizabeth dvw Henricus gnd Custer van Oesterwijc gaf uit aan Gerardus die 

Bije zvw Arnoldus de Bije 6 gerden land, in Druenen, tussen Gheldolphus gnd 

Gheldolf enerzijds en wijlen hr Eligius gnd Loij van den Aker priester 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan de plaats gnd Winter 

Scoet toe; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

jaar (wo 02-02-1390). 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti Custer de Oesterwijc cum tutore sex 

mensuras dictas gherden terre sitas in parchia de Druenen inter 

hereditatem Gheldolphi dicti (dg: Gheldorp) Gheldolf ex uno et inter 

hereditatem domini quondam Eligii dicti Loij van den Aker presbitri ex 

alio tendentes a communi platea usque ad locum Winter Scoet toe ut 

dicebat (dg: he) dedit ad hereditariam paccionem Gerardo die Bije filio 

quondam Arnoldi de Bije ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens cum tutore (dg: warandiam et aliam 

obligationem deponere) #ratam servare et oblugationem ex parte sui 

deponere# et alter repromisit super omnia ex premissis et aliis suis 

bonis quibuscumque #quocumque sitis# et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 055r 08 do 22-10-1388. 

Arnoldus van Bruheze verkocht aan Alardus Wuest zv Goeswinus van den 

Roetelen een n-erfcijns van 9 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan in 

Den Bosch te betalen, gaande uit de helft in goederen gnd Diepenbroek, in 

Mierlo, ter plaatse gnd op het Broek, geheel de goederen reeds belast met 

5½ penning oude grondcijns. 

 

Arnoldus de Bruheze hereditarie vendidit Alardo Wuest filio Goeswini van 

den Roetelen hereditarium censum novem aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie (dg: here) nativitatis Johannis (?dg: et) in Busco tradendum 

ex medietate ad dictum venditorem specante in bonis dictis Dijepenbroec 

sitis in parochia de Mierle ad locum dictum opt Broec et cum attinentiis 

dicte medietatis dictorum bonorum ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: sex de) quinque et dimidio 

denariis antiqui census domino fundi (dg: exinde solvendis et s) ex 

dictis integris bonis de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 055r 09 do 22-10-1388. 

Gerardus van der Oeteren verkocht aan Henricus Lanternemaker een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis en 

tuin van verkoper, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Arnoldus van der Hazeldonc enerzijds en erfgoed van Henricus Mutsart 

anderzijds, reeds belast met 6 pond 8 schelling voornoemd geld. 

 

Gerardus van der Oeteren hereditarie vendidit Henrico Lanternemaker 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

Remigii #Severini) Remigii# ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Arnoldi van der Hazeldonc 

ex uno et inter hereditatem Henrici Mutsart ex alio ut [dicebat] 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex libris 

et (dg: XVIII) VIII solidis dicte monete exinde prius solvendis (dg: et 

sufficientem fa). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055r 10 do 22-10-1388. 

En hij kan voornoemde pacht terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1388), voor het geld waarvoor dan zo’n pacht van 1 mud 
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rogge wordt uitgegeven, en met de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, 

Laurencius Kersmaker, Jacobus die Wert en Henricus Lemkens soen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 055r 05}. 

Et poterit redimere #dictam (dg: censum) paccionem# ad spacium quinque 

annorum (dg: d) post nativitatis Domini proxime futurum sine medio 

sequentium semper dictis quinque annis durantibus pro tanta summa pecunie 

quanta pro (dg: cu) tempore redemptionis huiusmodi paccionis unius modii 

siliginis emittitur et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta 

in camera presentibus Johanne de Globo Laurencio Kersmaker Jacobo die 

Wert Henrico Lemkens soen datum in profesto Severini anno LXXX octavo 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 055r 11 do 22-10-1388. 

Johannes Betten soen gaf uit aan Gerardus zvw Petrus gnd Vannij de helft 

van de erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd 

die Hoeve te Heist, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus die Writer 

anderzijds, door de einden in twee gelijke helften te verdelen, te weten de 

helft die ligt richting de plaats gnd Winkel; de uitgifte geschiedde voor 

de helft van de hertogencijns die uit het hele erfgoed gaat, en thans voor 

een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas op 

voornoemde erfgoederen te leveren. 

 

Johannes Betten #soen# medietatem hereditatum sitarum in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout in loco dicto die Hoeve te Heijst inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi die (dg: Writer) 

Writer ex alio scilicet dividendo dictas hereditates in duas partes 

equales per fines (dg: fi) i[llam] medietatem que sita est versus locum 

dictum (dg: Winckel) Winckel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Gerardo filio quondam Petri dicti Vannij ab eodem [hereditarie] 

possidendam pro medietate census domini (dg: f dudi) ducis ex dicta 

integra hereditate de jure solvenda danda etc atque pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum si[liginis] mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie Andree et supra dictas hereditates tradenda (dg: d) ex dicta 

medietate promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

[repromisit]. Testes Heijme et Coptiten datum supra. 

 

1178 mf2 C 05 f. 55v. 

 in die Severini: vrijdag 23-10-1388. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1388. 

 Dominica post Severini: zondag 25-10-1388. 

 in crastino Sijmonis et Yude: donderdag 29-10-1388. 

 

BP 1178 f 055v 01 do 22-10-1388. 

Arnoldus van Merlaer droeg over aan Franco van der Hautart de helft in (1) 

een stuk land, gnd Ruelens Hostat, in Uden, in die Hoge Straat, tussen kv 

Daniel gnd Deen Nennen soen enerzijds en Gerardus zv Johannes gnd Rode Han 

anderzijds, (2) een beemdje, gelegen op het eind van voornoemd stuk land, 

welk stuk land met beemdje voornoemde Arnoldus en Franco verworven hadden 

van Willelmus zvw voornoemde Johannes gnd Rode Han. 

 

[Solvit] extraneus. 

[Arnoldus] de Merlaer medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta 

communiter Ruelens Hostat sita in parochia de Uden [in vic]o dicto die 

Hoghe Straet inter hereditatem liberorum Danielis dicti Deen Nennen soen 

ex uno et hereditatem Gerardi filii Johannis dicti Rode Han ex alio et in 

(dg: particula terre) quodam pratulo ad finem dicte pecie terre situato 

quam peciam terre cum pratulo predicto dictus Arnoldus et Franco van der 

Hautart erga Willelmum filium dicti quondam Johannis dicti Rode Han 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit dicto Franconi 
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cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 02 vr 23-10-1388. 

Arnoldus van Bruheze verkocht aan Johannes Vrient van Helmont een 

n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-Jan in Den 

Bosch te betalen, gaande uit goederen gnd ter Yekeren, in Deurne, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de (dg: Bru) Bruheze hereditarie vendidit Johanni Vrient de 

Helmont hereditarium censum VI aude scilde Francie seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis #et in Busco tradendum# ex bonis dictis 

ter Yekeren sitis in parochia de (dg: Asten) Doerne atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque sitis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

et sufficientem facere. Testes (dg: datum) Berkel et Dordrecht datum in 

die Severini. 

 

BP 1178 f 055v 03 vr 23-10-1388. 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus Sceijvel filius Johannis Sceijvel prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 04 vr 23-10-1388. 

Johannes van Druenen en Arnoldus Kijel beloofden aan Johannes vleeshouwer 

van Zwolle 300 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1389) te betalen. De brief overhandigen aan Rodolphus Wise. 

 

Johannes de Druenen et Arnoldus Kijel promiserunt Johanni carnifici de 

Zwolle CCC gulden (dg: monete Hollandie) monete Hollandie vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

ut supra. Detur Rodolpho Wise. 

 

BP 1178 f 055v 05 vr 23-10-1388. 

Johannes van de Kelder beloofde aan Arnoldus Heijme 16 Hollandse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Penu promisit Arnoldo Heijme XVI gulden Hollandie vel valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes Berkel et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 06 za 24-10-1388. 

Johannes Monijns ketelaar en zijn vrouw Aleijdis gnd Colen wv Philippus gnd 

Gheijns droegen over aan Henricus zvw voornoemde Philippus Gheijns het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Aleijdis heeft in alle goederen, die aan 

voornoemde Henricus gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Philippus, resp. aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Aleijdis, voorzover voornoemde Philippus en Aleijdis die goederen tezamen 

hadden verworven dan wel een van hen die verworven had, staande hun 

huwelijk. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Monijns. 

 

Johannes Monijns cacabarius maritus legitimus Aleijdis #dicte Colen# sue 

uxoris relicte quondam Philippi dicti (dg: Ghe) Gheijns et dicta Aleijdis 

cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Aleijdi competentem in 

omnibus bonis que Henrico filio dicti quondam Philippi Gheijns de morte 

eiusdem quondam Philippi sui patris successione sunt advoluta et post 

mortem dicte Aleijdis successione advolventur quocumque locorum 

consistentibus sive (verbeterd uit: sivte) sitis prout et in quantum 

dictus Philippus et dicta Aleijdis pariter acquisiverant seu alter eorum 

stante integro matrimonio inter eos acquisiverat supportaverunt dicto 
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Henrico promittentes ratam servare. Testes Heijme et (dg: Berke) Berkel 

datum in crastino Severini. Tradetur littera dicto Johanni Monijns. 

 

BP 1178 f 055v 07 zo 25-10-1388. 

Voornoemde Henricus verkocht voornoemde goederen aan aan voornoemde 

Monijns. 

 

Dictus Henricus #dicta bona omnia# vendidit dicto (dg: Monijs) !Monijns 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et (dg: B) Coptiten datum dominica post Severini. 

 

BP 1178 f 055v 08 zo 25-10-1388. 

Tielmannus zv Johannes Gorter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Tielmannus filius Johannis Gorter prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 09 do 29-10-1388. 

Nijcholaus Rover verpachtte aan Godefridus zv Godefridus van den Boer een 

hoeve gnd het Goed ten Hout, in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, voor 

een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren over een jaar (zo 22-05-1390), 

per jaar voor 16 mud graan, Bossche maat, 2/3 rogge en 1/3 deel gerst, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar (do 02-02-

1391). In het 6e jaar zal Godefridus de hoeve te pachters recht bezitten. 

Godefridus zal de gebouwen van de hoeve onderhouden in dak en wanden. Ook 

zal hij de sloten en omheiningen onderhouden. Elk jaar zal Godefridus aan 

Nijcholaus 5 steen vlas geven, bereid tot de hekel, en 4 lopen raapzaad of 

papaverzaad. Alle beesten op de hoeve zullen gedurende deze 6 jaar voor de 

helft van Nijcholaus zijn en voor de andere helft van Godefridus. 

Afgesproken werd dat Godefridus de hoeve met Pinksteren aanstaande (zo 06-

06-1389) al zal betrekken, en dat hij de hoeve en de helft van de vruchten, 

behorend aan voornoemde Nijcholaus, gedurende dat jaar zal hebben voor de 

beesten van voornoemde Nijcholaus en Godefridus, d.w.z. voornoemde 

Nijcholaus zal in dat jaar de helft van alle granen hebben. 

 

Solvit 3 grossos. 

Nijcholaus Rover quendam mansum dictum tGoet ten Hout (dg: situm) ad se 

spectantem situm in parochia de (dg: L) Oerscot in loco dicto Gunterslaer 

cum suis attinentiis universis ut dicebat dedit ad annuum pactum 

Godefrido filio Godefridi van den Boer ab eodem ad spacium (dg: sex) 

#quinque# annorum post festum penthecostes proxime futurum #ultra annum# 

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

pro sedecim modiis bladi mensure de Busco (dg: d) pro duabus partibus 

siliginis et pro tercia parte ordei dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum (dg: sex) #quinque# annorum purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra (dg: annum) #duos annos# et in Busco 

tradendis (dg: item) additis condicionibus sequentibus quod dictus 

Godefridus dictum mansum cum suis attinentiis sexto anno scilicet anno 

dictos quinque annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit item 

quod dictus Godefridus edificia dicti mansi in bona disposicione ad jus 

coloni de tecto et parietibus observabit et eciam fossata et 

circumvallaciones dictas beheijmingen dicti mansi in bona disposicione 

sicut sui ceteri coloni ibidem dictis sex annis pendentibus observabunt 

item quod dictus Godefridus dabit dicto Nijcholao anno quolibet dictorum 

quinque annorum quinque steen lini (dg: ad) parati ad hekel #et quatuor 

lopinos seminis raparum vel papaveris# item quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dictum mansum cum suis attinentiis (dg: eri) 

dictis sex annis durantibus erunt mediatim dicti Nijcholai et mediatim 

dicti Godefridi et secundum istas (dg: pro) condiciones promisit 

warandiam pro premissis et obligationem aliam deponere et alter 

repromisit super omnia (dg: testes Heijme et Willelmus). Testes Gerardus 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

140 

et Coptiten datum in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1178 f 055v 10 do 29-10-1388. 

(dg: ...) item quod dictus Godefridus intrabit supra dictum mansum cum 

suis attinentiis nunc ad festum penthecostes proxime futurum et eundem 

mansum cum suis attinentiis habebit et possidebit a festo penthecostes 

proxime futuro ultra annum et (dg: fructibus) #medietatem ad dictum 

Nijcholaum spectantem fructuum# eiusdem mansi cum suis attinentiis 

habebit pro bestiis et bonis pecoralibus (dg: dictorum) dictorum 

Nijcholai et Godefridi #habebit# scilicet dictus Nijcholaus medietatem 

omnium bladorum dicti mansi cum suis attinentiis solus habebit de illo 

anno. 

 

BP 1178 f 055v 11 do 29-10-1388. 

Willelmus van den Loe verkocht aan Willelmus zvw Johannes van Meijelsvoert 

een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, die Cristianus van 

der Voert beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode te leveren, gaande uit een kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen hr Anthonius van der Weteringen ridder enerzijds en Johannes 

gnd Metten Man anderzijds. 

 

Willelmus van den Loe hereditariam paccionem duorum modiorum ordei 

mensure de Rode quam Cristianus van der Voert promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Rode tradendam 

ex quodam campo sito in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem domini Anthon[ii] van der Weteringen militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Metten Man ex alio prout in litteris vendidit 

Willelmo filio quondam Johannis de Meijelsvoert (dg: cum) supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Willelmus datum in crastino Sijmonis et 

Yude. 

 

BP 1178 f 055v 12 do 29-10-1388. 

Heijmannus gnd Heijnmans soen van Lijemde verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Heijmannus dictus Heijnmans soen de Lijemde prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 13 do 29-10-1388. 

Ghisbertus van Vlochoven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Gerardus zvw Lambertus Rijxken soen met zijn 

goederen. 

 

Ghisbertus de Vlochoven omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Gerardum filium quondam Lamberti Rijxken soen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 055v 14 do 29-10-1388. 

Arnoldus Jordens soen ev Elizabeth dv Engbertus gnd van den Eijnde droeg 

over aan Engbertus tbv hem, zijn vrouw Hilla dvw Henricus zv Ghibo gnd 

Beijs en hun kinderen, de helft, aan voornoemde Elizabeth behorend, in de 

helft die aan Jacobus Pauwels soen de Lijemde behoorde, in goederen van 

wijlen Henricus Bloijs, in Oisterwijk, naast erfgoed van Jacobus Coptiten, 

en in beemden, weiden en andere aangehorigheden van genoemde goederen, en 

in heidevelden behorende bij deze goederen gelegen in Loen, welke helft die 

aan voornoemde Jacobus Pauwels soen behoorde voornoemde Engbertus van den 

Eijnde en zijn dochter Elizabeth in pacht verworven hadden van voornoemde 

Jacobus Pauwels soen. 
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Arnoldus Jordens soen maritus et legitimus Elizabeth sue (dg: f) uxoris 

#filie Engberti dicti van den Eijnde# medietatem ad dictam Elizabeth 

spectantem in medietate que ad Jacobum Pauwels soen de Lijemde spectabat 

in bonis quondam Henrici Bloijs sitis in parochia de (dg: Oerscot iuxta) 

Oesterwijc iuxta hereditatem Jacobi Coptiten atque in part[is] pascuis et 

ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis #et in terris mericalibus ad dicta bona 

spectantibus sitis in parochia de Loen# quam medetatem que ad dictum 

Jacobum (dg: spectare) Pauwels soen spectabat dicti Engbertus van den 

Eijnde et dicta Elizabeth eius filia erga dictum Jacobum Pauwels soen ad 

pactum acquisiverant prout in litteris supportavit Engberto ad opus sui 

(dg: s) et ad opus Hille sue uxoris filie quondam Henrici filii Ghibonis 

dicti Beijs et ad opus liberorum ab eis pariter genitorum e[t 

generan]dorum (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte dui et dicte Elizabeth deponere exceptis censu et 

paccione in dictis litteris contentis tali condicione quod [quislibet] 

dictorum Engberti et Hille diutius vivens primodictam medietatem 

integraliter possidebit post eorum amborum decessum ad suos liberos 

predictos hereditarie [devolvetur. Testes] datum supra. 

 

1178 mf2 C 06 f. 56. 

 in festo Huberti: dinsdag 03-11-1388. 

 

BP 1178 f 056r 01 do 29-10-1388. 

Voornoemde Arnoldus Jordens soen ev Elizabeth droeg over aan de koper tbv 

hem, zijn vrouw Hilla en hun kinderen, de helft, behorend aan voornoemde 

Elizabeth in de helft behorend aan Petrus van Baest in voornoemde goederen, 

door voornoemde Petrus in pacht uitgegeven aan voornoemde Engbertus en 

diens dochter voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus Arnoldus Jordens soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris etc medietatem ad dictam Elizabeth spectantem in me[dietate 

spectante] ad Petrum de Baest in premissis datam ad pactum dicto Engberto 

et dicte Elizabeth eius filie a dicto Petro prout in litteris supportavit 

em[ptori a]d opus sui et ad opus Hille sue uxoris predicte et ad opus 

liberorum ab eis pariter genitorum et generandorum cum litteris et jure 

promittens per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 02 do 29-10-1388. 

Johannes van Wetten zv Henricus gnd van den Loeken droeg over aan Hubertus 

gnd Abt een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld), met Sint-Jan te 

betalen, aan hem overgedragen door Ghibo zvw Hermannus Backe. 

 

[J]ohannes de Wetten filius (dg: quo) Henrici dicti van den Loeken 

hereditarium censum XX solidorum (dg: monete) solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis supportatum sibi a Ghibone filio quondam [Her]manni 

Backe prout in litteris supportavit Huberto dicto Abt cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 03 do 29-10-1388. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Henricus Weijer een 

n-erfcijns49 van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Rodolphus Duer, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Ghibo gnd Hadewigen enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius gnd 

Hezeken anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en met 5 pond 4 

schelling voornoemd geld. 

 

                         
49 Zie → BP 1179 p 535r 10 za 08-02-1393 (2), verkoop van de erfcijns. 
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Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarie vendidit 

Henrico Weijer hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

quondam Rodolphi de Duer sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

[h]ereditatem quondam Ghibonis dicti Hadewigen ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii dicti Hezeken ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere [e]xceptis (dg: quat) censu domini ducis et 

(dg: quatuor) quinque libris et quatuor solidis dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum (dg: supra) Heijme et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 04 di 03-11-1388. 

Rodolphus Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Rod]olphus Becker prebuit et reportavit. Testes Berkel et Dordrecht 

datum in festo Huberti. 

 

BP 1178 f 056r 05 di 03-11-1388. 

Johannes gnd Boudens soen van den Water en zijn zuster Otta droegen over 

aan Johannes zv Johannes Kesselman, tbv hem, voornoemde Johannes Kesselman 

en Johannes van Hoemen Uden soen, hun deel in 8 hont land, ter plaatse gnd 

op Klein Nieuwland, in een kamp gnd Sceivels Kamp, tussen erfgoed van het 

leprozenhuis bij Den Bosch gnd ter Eiendonk enerzijds en Godefridus 

Sceijvel anderzijds. 

 

Johannes dictus Boudens soen van den Water et Otta (dg: relicta) eius 

soror cum tutore (dg: .. filie) totam partem et omne jus [eis] 

competentes in octo hont terre sitis in loco dicto op Cleijn Nuwelant in 

campo dicto Sceijvels Camp inter hereditatem domus leprosorum [pro]pe 

Buscumducis dicte ter Eijendonc ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Sceijvel ex alio supportaverunt Johanni (dg: Kesselma) #filio# Johannis 

Kesselman ad [o]pus sui et ad opus eiusdem Johannis Kesselman et ad opus 

Johannis de Hoemen Uden soen promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum in dictis parte et jure existentem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 06 di 03-11-1388. 

Voornoemde Johannes gnd Boudens soen van den Water en zijn zuster Otta 

deden afstand van alle geschillen, waarmee zij Johannes Kesselman, zijn 

zoon Johannes en Johannes van Hoemen Uden soen kunnen aanspreken. 

 

Dicti Johannes Boudens soen et Otta cum tutore super omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus ipsi (dg: seu eorum al) Johannem 

Kesselman Johannem eius filium et Johannem de Hoemen Uden soen impetere 

possent (dg: .) in judicio vel extra quovis modo #usque in diem 

presentem# ad opus eorum Johannis Kesselman Johannis eius filii et 

Johannis de Hoemen renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

salvis tamen eis omnibus suis litteris in suo vigore permansuris. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 07 di 03-11-1388. 

Aleijdis wv Henricus gnd Maes verpachtte aan Jacobus van Enghelant 2½ lopen 

roggeland, waarop een huis staat, in Hintham, tussen Willelmus gnd Wil 

Thijs enerzijds en voornoemde wijlen Henricus anderzijds, zoals dit behoord 

had aan voornoemde wijlen Henricus Maes soen, voor de duur van het leven 

van voornoemde Aleijdis, per jaar voor een b-erfcijns van 20 schelling geld 

die eruit gaat, en voor 10 zester rogge, Bossche maat, aan voornoemde 

Aleijdis met Sint-Martinus te leveren. Voornoemde Jacobus beloofde het huis 

te herstellen en te onderhouden. 
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Aleijdis relicta quondam Henrici dicti Maes cum tutore (dg: domum) duas 

et dimidiam lopinatas terre siliginee cum (dg: s) domo supra eandem 

consistente sitas in Hijntam inter hereditatem Willelmi dicti Wil Thijs 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Henrici ex alio prout ibidem 

site sunt et ad dictum quondam Henricum Maes soen spectare consueverunt 

ut dicebat (dg: locavit) dedit ad annuum pactum (dg: he) Jacobo de 

Enghelant ab eodem ad vitam dicte Aleijdis et non ultra possidendas anno 

quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra pro hereditario censu XX 

solidorum monete #exinde solvendo# dando a dicto Jacobo anno quolibet ad 

vitam dicte Aleijdis et non ultra termino ad hoc debito atque pro (dg: 

uno modio et duo) decem [s]extariis siliginis mensure de Busco dandis 

dicte Aleijdi ad eius vitam et non ultra Martini et primo termino ultra 

annum promittens warandiam et aliam [o]bligationem deponere ad (dg: eius) 

vitam eiusdem Aleijdis et alter repromisit super omnia et quod ipse 

dictam domum (dg: reedificabit) #reparabit# et quod ipse dictam domum ad 

vitam dicte Aleijdis in bona disposicione #tenebit# et observabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 08 di 03-11-1388. 

Rutgherus zvw Henricus Vosken verhuurde aan Goeswinus Jans soen van Bucstel 

een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd op Zanendonk, tussen Aleijdis 

Coppelmans enerzijds en een gemene weg gnd die Hoge Straat anderzijds, voor 

een periode van 3 jaar, ingaande heden. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Vosken peciam terre sitam in parochia de 

Bucstel (dg: in) in loco dicto op Zanendonc inter hereditatem Aleijdis 

Coppelmans ex uno et inter communem plateam dictam die Hoghe Straet ex 

alio locavit Goeswino Jans soen de Bucstel ab eodem ad spacium trium 

annorum datam presentium (dg: s) #sine# medio sequentium #possidendam# 

promittens warandiam et obligationem deponere dictis 3 annis durantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 09 di 03-11-1388. 

Elizabeth dvw Arnoldus van Laerhoven verkocht aan Nijcholaus van Lucel alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Arnoldus Bac die 

Spilmaker en diens vrouw Margareta van der Voert. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi (dg: van den) #de# Laerhoven cum tutore 

omnia bona sibi de morte quondam Arnoldi Bac die Spilmaker et Margarete 

van der Voert eius uxoris seu de morte alterius successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita vendidit Nijcholao de Lucel 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 10 di 03-11-1388. 

Nijcholaus van Laerhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de (dg: Laer) Laerhoven prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 056r 11 di 03-11-1388. 

Hubertus van Goubordingen beloofde aan Godescalcus gnd Arts soen 31 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Hubertus de Goubordingen promisit Godescalco dicto Arts soen XXXI Hollant 

(dg: go) gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 12 di 03-11-1388. 

Sophija wv Theodericus van Engelant en haar zoon Henricus droegen over aan 
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Lambertus zvw Lambertus van Engelant een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land in Hintham, 

op het Zand, ter plaatse gnd Brekelaar, tussen Elizabeth gnd Cleijs van 

Bruggen enerzijds en wijlen Theodericus van Enghelant anderzijds, welke 

pacht aan hen was overgedragen door de broers Theodericus en Johannes, kvw 

voornoemde Tielmannus van Engelant. 

 

[S]ophija relicta quondam Theoderici de Engelant cum tutore et Henricus 

eius filius hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam [heredi]tarie nativitatis Domini ex quadam pecia terre 

sita in Hijntam supra arenam ad locum dictum Brekelaer inter hereditatem 

Elizabeth dicte [50Cl]eijs van Bruggen ex uno et inter hereditatem 

quondam Theoderici de Enghelant ex alio (dg: v) supportatam ipsis a 

Theoderico et Johanne fratribus liberis [dict]i quondam (dg: The) 

Tielmanni de Engelant prout in litteris supportaverunt Lamberto filio 

quondam Lamberti de Engelant cum litteris et aliis et jure [promitten]tes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 056r 13 di 03-11-1388. 

Ghiselmarus van Vlimen droeg over aan Arnoldus van Ghele zvw Egidius van 

Ghele 15 gulden, aan hem beloofd51 door Willelmus gnd van Langhelaer. 

 

[G]hiselmarus de Vlimen quindecim aureos (dg: de) florenos communiter 

gulden vocatos promissos sibi a Willelmo dicto de Langhelaer prout in 

litteris [s]upportavit Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii de Ghele cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 C 07 f. 56v. 

 in crastino Sijmonis et Yude: donderdag 29-10-1388. 

 Sexta post Sijmonis et Yude: vrijdag 30-10-1388. 

 in crastino Huberti: woensdag 04-11-1388. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1388. 

 

BP 1178 f 056v 01 do 29-10-1388. 

....... gnd uten Waude droeg al zijn goederen over aan Gerardus zvw 

Johannes van Wachtelberch. 

 

....... dictus uten Waude omnia sua bona (dg: p l) mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit Gerardo filio quondam Johannis de Wachtelberch promittens 

warandiam. Testes Heijme et Willelmus datum in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1178 f 056v 02 do 29-10-1388. 

Henricus van den Broecke van Scijnle droeg over aan Johannes zv Jacobus zvw 

Johannes Hackarts de helft in 1/6 deel van een beemd in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hautart, tussen kinderen van een zekere die Gheest van 

Hezewijc enerzijds en Ghiselbertus uter Hautart anderzijds, welk 1/6 deel 

voornoemde Henricus, tbv zichzelf en voornoemde Jacobus zvw Johannes gnd 

Hackarts, verworven had van Robbertus zvw Ghisbertus van den Elscot. 

 

Henricus van den Broecke de Scijnle medietatem ad se spectantem in sexta 

parte cuiusdam prati siti in parochia de Scijnle in loco dicto die 

Hautart inter hereditatem liberorum cuiusdam dicti die Gheest de Hezewijc 

ex uno et inter hereditatem heredum Ghiselberti Uter Hautart ex alio quam 

sextam partem dictus Henricus ad opus sui et ad opus Jacobi filii quondam 

Johannis dicti Hackarts erga Robbertum filium quondam Ghisberti van den 

                         
50 Aanvulling op basis van BP 1177 f 347r 09. 
51 Zie ← BP 1178 f 011r 15 vr 10-01-1388, belofte op 29-03-1388 15 gulden te 

betalen. 
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Elscot (dg: eme) acquisiverat ut dicebat supportavit Johanni filio dicti 

Jacobi filii quondam Johannis Hackarts promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056v 03 vr 30-10-1388. 

De broers Boudewinus en Johannes Watermael, kvw Nijcholaus Boudens soen, 

gaven uit aan Johannes Laurens soen van Enghelen (1) een huis, tuin en 

aangelegen akker, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen Henricus Moelner enerzijds en Otta Kepkens anderzijds, tussen welke 

akker en huis een weg loopt, waarin voornoemde Henricus Moelner recht van 

weg heeft, (2) 3 morgen land gnd die Schild, aldaar, naast voornoemde akker 

enerzijds en wijlen Ghibo gnd Baten soen anderzijds, (3) een stuk land gnd 

een geerke, aldaar, beiderzijds tussen wijlen Ghibo Baten soen, (4) een 

akker gnd die Grave Akker, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde wijlen 

Ghibo Baten soen, (5) een stuk land gnd die Streep, aldaar, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus Moelner, tezamen met alle wegen die bij deze 

goederen horen; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 10 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, aan kvw voornoemde Ghibo Baten soen, en thans voor een 

n-erfcijns van 13 pond 15 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, een helft te betalen met 

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

aanstaande (vr 25-12-1388). 

Johannes Laurens soen zal de wegen die bij deze goederen horen onderhouden. 

Eikenhout op deze goederen mag alleen gezaagd worden voor de herbouw van 

het huis. 

Na overlijden van voornoemde Johannes Laurens soen komen deze erfgoederen 

aan zijn kinderen, verwekt bij zijn vrouw Gertrudis dvw Henricus van den 

Hoernic. 

 

Boudewinus et Johannes Watermael fratres liberi quondam Nijcholai Boudens 

soen domum et ortum et agrum sibi adiacentem sitos infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Donghen inter hereditatem Henrici Moelner 

ex uno et inter hereditatem (dg: Otte quondam The) Otte Kepkens ex alio 

et inter quos agrum et domum consistet et transit via in qua dictus 

Henricus Moelner habet jus eundi redeundi et pergendi quotiens voluerit 

item tria iugera terre dicta die Scilt sita ibidem iuxta dictum agrum #ex 

uno et (dg: .)# inter hereditatem quondam Ghibonis dicti Baten soen ex 

alio (dg: et inter) in ea quantitate qua ibidem sita sunt item peciam 

terre dictam een gheerken sita ibidem inter hereditates quondam Ghibonis 

Baten soen ex utroque latere coadiacentes item agrum terre dictum die 

Grave Acker situm ibidem inter hereditatem dicti quondam Ghibonis Baten 

soen ex utroque latere item peciam terre dictam die Strepe sitam ibidem 

inter hereditates dicti Henrici Moelner ex utroque latere coadiacentes 

#prout ibidem site sunt# simul cum omnibus viis ad premissa de jure 

spectantibus et cum omnibus viis (dg: ad) #per# premissa de jure 

transeuntibus et tendentibus ut dicebant dederunt ad hereditarium Johanni 

Laurens soen de Enghelen ab eodem hereditarie possidendos pro (dg: XIII) 

hereditario censu X solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato liberis quondam 

dicti Ghibonis Baten soen ex premissis solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu XIII librarum et quindecim solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis computato 

dandis eis ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super habita et habenda ex premissis et ex ceteris suis 

bonis habitis et habendis (dg: tali condicione annexa quo dictus) #et 

quod ipse# Johannes Laurens soen omnes vias ad premissa de jure 

spectantes et per premissa de jure transeuntes et tendentes perpetue in 

bona disposicione observabit prout huiusmodi vie ibidem #de jure ?et 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

146 

?consuetidine transeunt et# consistent et quod ipse premissa non 

deteriorabit ac dictam domum in bona disposicione observabit et quod ipse 

nulla ligna ?quercinia (dg: in premissis .......) #supra dictas 

hereditates consistentia# secabit (dg: ne) nisi #ad (dg: ad ...)# eadem 

#ligna# in dicta domo reedificanda #et non alias# tali condicione annexa 

quod post decessum dicti Johannis Laurens soen #dicte hereditates# ad 

liberos eiusdem (dg: et) #Johannis# ab eo et Gertrude sua uxore filia 

quondam Henrici van den Hoernic pariter genitos hereditarie devolventur 

pro #censibus et# oneribus predictis #et cum oneribus predictis# scilicet 

extunc in hoc eventu dicti liberi predictis Boudewino et Johanni 

Watermael fratribus de premissis censibus #eisdem Boudewino et Johanni 

fratribus# ex premissis solvendis ut prefertur #bona# sufficientem facere 

#promittere# tenebuntur ?cautionem etc #promittentes ratum etc et 

firmum#. Testes Willelmus et Aggere datum sexta post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1178 f 056v 04 vr 30-10-1388. 

Henricus zvw Reijnerus Willems verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Reijneri Willems prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 056v 05 vr 30-10-1388. 

Nicholaus gnd Coel zvw Ludovicus van Vucht beloofde aan Andreas zvw 

Arnoldus Becker 101 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389), binnen een mijl van de stad Den Bosch, te leveren. 

 

Nicholaus dictus Coel filius quondam Ludovici de Vucht promisit Andree 

filio quondam Arnoldi Becker C et unum modios lupule mensure de Busco ad 

Remigii proxime persolvendos etc et infra leucam ab oppido de Busco 

tradere. Testes Willelmus et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 056v 06 vr 30-10-1388. 

Voornoemde !Arnoldus beloofde aan voornoemde Nicholaus 100 Hollandse dobbel 

of de waarde met ‘s-Heren-Besnijdenis (vr 01-01-1389) te betalen. 

 

Dictus !Arnoldus promisit dicto Nicholao C Hollant dobbel seu valorem ad 

Dom circ persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 056v 07 vr 30-10-1388. 

(dg: Walterus Roempot zvw Henricus Roempot). 

 

(dg: Walterus Roempot filius quondam Henrici Roempot). 

 

BP 1178 f 056v 08 vr 30-10-1388. 

Destijds hadden Jacobus van der Borchwijc en zijn zoon Marcelius beloofd52 

aan Walterus Roempot zvw Henricus Roempot, gedurende 11 jaar, elk jaar met 

Sint-Martinus, 17 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde te 

betalen, en dat zij 8 morgen land van wijlen voornoemde Henricus Roempot, 

in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, in het laatste jaar van die 11 jaar 

niet zouden bezaaien. Voornoemde Walterus droeg zijn deel in het voornoemde 

over aan Theodericus Coelwijns soen. 

 

Notum sit universis quod Jacobus van der Borchwijc et Marcelius eius 

filius promisissent #indivisi# super omnia se daturos et soluturos 

Waltero Roempot filio quondam Henrici Roempot ad spacium undecim annorum 

(dg: per) anno quolibet dictorum undecim annorum decem et septem aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris in festo beati Martini et quod ipsi Jacobus et Marcelius 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 385v 12 do 03-08-1385, belofte 11 jaar lang elk jaat met 

Sint-Martinus 17 oude schilden te betalen. 
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octo iugera dicti quondam Henrici Roempot sita in parochia de Maren in 

loco dicto Paddelaer ultimo anno dictorum undecim annorum non seminabunt 

prout in litteris constitus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Walterus totam partem et omne jus sibi in premissis competentes 

supportavit Theoderico Coelwijns soen cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 056v 09 wo 04-11-1388. 

Gerardus Peters soen, Weenmarus Hermans soen, Johannes van Merwijc zv 

Johannes gnd des Veren en Willelmus Hoef beloofden aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 48 Hollandse gulden of de waarde en 10 Hollandse plakken met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1389) te betalen. 

 

Gerardus Peters soen Weenmarus Hermans soen Johannes van Merwijc filius 

Johannis dicti des Veren Willelmus Hoef promiserunt Henrico Dicbier filio 

Godefridi XLVIII Hollant gulden seu valorem et X Hollant placken ad Petri 

ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Rover 

datum in crastino Huberti. 

 

BP 1178 f 056v 10 wo 04-11-1388. 

Johannes Heijnmans soen, Stephanus Willems soen, Johannes Matheus soen en 

Heijnmannus Willelms soen beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 48 

Hollandse gulden of de waarde en 10 Hollandse plakken met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (ma 22-02-1389) te betalen. 

 

Johannes Heijnmans soen Stephanus Willems soen et Johannes Matheus soen 

et Heijnmannus Willelms soen promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi 

XLVIII Hollant gulden seu valorem et X Hollant placken ad Petri ad (dg: 

vincula) #cathedram# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056v 11 wo 04-11-1388. 

Henricus Stevens soen, Johannes gnd Wellen Rijcquijns soen en Arnoldus van 

Ghele zvw Egidius beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 48 Hollandse 

gulden of de waarde en 10 Hollandse plakken met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (ma 22-02-1389) te betalen. 

 

Henricus Stevens soen et Johannes (dg: f) dictus Wellen Rijcquijns soen 

(dg: s) et Arnoldus de Ghele (dg: gen) filius quondam Egidii promiserunt 

Henrico Dicbier filio Godefridi XLVIII Hollant gulden seu valorem et X 

Hollant placken ad Petri ad (dg: vincula) #cathedram# proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 056v 12 wo 04-11-1388. 

Bernardus zv Nijcholaus van Stakenborch verkocht aan Johannes zv Johannes 

van Berlikem alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn moeder Ermgardis resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Nijcholaus. 

 

Bernardus filius Nijcholai de Stakenborch omnia et singula bona sibi de 

morte quondam Ermgardis sue matris successione advoluta atque sibi post 

mortem dicti Nijcholai sui patris successione advolvenda quovis modo 

quocumque locorum consistentia sive sita vendidit Johanni filio Johannis 

de Berlikem promittens super habita et habenda ratam servare et 

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

 

BP 1178 f 056v 13 wo 04-11-1388. 

Nijcholaus van Stakenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Stakenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 056v 14 do 05-11-1388. 

Johannes zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan zijn broer Tielmannus zvw 

voornoemde Johannes van Haenwijc alle goederen, die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn zuster Metta dvw voornoemde Johannes van Haenwijc. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Haenwijc omnia bona sibi post mortem 

Mette sue sororis filie dicti quondam (dg: de) Johannis de Haenwijc 

successione advolvenda quocumque consistentia sive sita vendidit 

Tielmanno suo fratri filio dicti quondam Johannis de Haenwijc promittens 

ratam et obligationem obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten 

et Dordrecht datum quinta post Huberti. 

 

1178 mf2 C 08 f. 57. 

 in die Leonardi: vrijdag 06-11-1388. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1388. 

 

BP 1178 f 057r 01 vr 06-11-1388. 

Ywanus Stierken verkocht aan Arnoldus gnd Nolleke zvw Gerongius 

handschoenmaker een b-erfcijns van 20 schelling, een groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment 

van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes zvw Johannes zv 

Thomas waarin hij woont, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Scoef enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

gnd Neve linnenklerenwever anderzijds, welke cijns Oda van Colonia gekocht 

had van voornoemde Johannes zvw Johannes zv Thomas, en welke cijns nu aan 

verkoper behoort. 

 

[Yw]anus Stierken hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie pro sedecim denariis in ipso censu 

[computato seu aliud pa]gamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area Johannis filii 

quondam Johannis filii Thome [i]n q[ua ipse] moratur sita in Busco ad 

finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis Scoef (dg: ex u) et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Neve textoris li[neorum quem] censum 

Oda de Colonia #(dg: ava dicti Ywani)# erga dictum Johannem filium 

quondam Johannis filii Thome emendo acquisiverat prout in litteris et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat vendidit Arnoldo dicto Nolleke 

filio quondam Gerongii cijrothecarii supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et 

quorumcumque aliorum heredum dicte quondam Ode de Colonia deponere. 

Testes (dg: W Rover et ?Ev) Coptiten #et Aggere# datum in die Leonardi. 

 

BP 1178 f 057r 02 vr 06-11-1388. 

Ywanus Stierken zvw Johannes Stierken verkocht aan voornoemde Arnoldus 

Nolleken een b-erfcijns van 30 schelling geld, die voornoemde wijlen 

Johannes Stierken en zijn broer Gerardus beurden, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamer met ondergrond, in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Swartbroec 

enerzijds en erfgoed van wijlen Hermannus Ketelaer anderzijds, in welke 

kamer wijlen een zekere Raven woonde, van welke cijns Hermannus zvw 

voornoemde Hermannus Ketellere verklaarde dat zijn vader, voornoemde wijlen 

Hermannus, deze betaalde aan voornoemde wijlen Johannes Stierken en diens 

broer Gerardus. 

 

(dg: dictus) Ywanus Stierken filius quondam Johannis Stierken 

hereditarium censum triginta solidorum monete quem dictus quondam 

Johannes Stierken et Gerardus eius frater solvendum habuerunt hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: d) ex quadam camera cum suo 

fundo sita in Buscoducis in vico ecclesie ecclesie inter hereditatem 

Johannis dicti Swartbroec ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni 
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Ketelaer ex alio et in qua camera cum eius fundo quondam dictus (dg: 

Raven) Raven commorari consuevit ut dicebat et (dg: quem censum H) de quo 

censu XXX solidorum Hermannus filius quondam Hermanni Ketellere predicti 

recognovit quod dictus quondam Hermannus eius pater dictis quondam 

Johanni Stierken et Gerardo suo fratri solvere consueverat #dictum 

censum# hereditarie terminis solucionis predictis ex dicta camera cum 

eius fundo prout in litteris (dg: ve) et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat (dg: s-) vendidit Arnoldo Nolleken predicto supportavit cum 

litteris et jure promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 057r 03 vr 06-11-1388. 

Voornoemde Ywanus Stierken zvw Johannes Stierken verkocht aan voornoemde 

Arnoldus Nolleken een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Johannes Stierken beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt vanaf het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed van het huis van Postel enerzijds en erfgoed van Paulus Haest 

anderzijds. 

 

Dictus Ywanus hereditarium censum XL solidorum monete quem dictus quondam 

Johannes Stierken solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico tendente a medio vici 

Vuchtensis versus forum piscium inter hereditatem domus de Postula ex uno 

et inter hereditatem Pauli Haest ex alio ut dicebat (dg: ve) et quem nunc 

ad se spectabat vendidit dicto Arnoldo Nolleken promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 04 vr 06-11-1388. 

Voornoemde Ywanus Stierken zvw Johannes Stierken verkocht aan voornoemde 

Arnoldus Nolleken een b-erfcijns53 van 20 schelling geld, een helft te 

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

en erf van Ludovicus gnd Eefsen soen, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen huis en erf van voornoemde Ludovicus Eefsen soen, 

waarin die thans woont, enerzijds en erfgoed van Jacobus Stevens 

anderzijds. 

 

Dictus #Ywanus# hereditarium censum XX solidorum monete quem se solvendum 

habebat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

Ludovici dicti Eefsen soen sita in Buscoducis ad finem vici Orthensis 

inter (dg: hereditatem) domum et aream (dg: in qua dictus Ludovicus) 

dicti Ludovici Eefsen soen (dg: ex) in qua idem Ludovicus ad presens 

moratur ex uno et inter hereditatem (dg: Y) Jacobi Stevens ex alio ut 

dicebat vendidit dicto Arnoldo Nolleken promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 05 vr 06-11-1388. 

Borchgardus zadelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Borchgardus selliparus prebuit et reportavit totum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 057r 06 vr 06-11-1388. 

Walterus zvw Johannes gnd Beecman ev Truda dvw Gerardus van den Mortel 

verkocht aan Martinus zvw Willelmus gnd Gielijs soen 1 morgen land, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in de Brant, tussen Nijcolaus gnd 

Coel Roelen soen enerzijds en Theodericus van Ghemonden szv Batha van der 

Eijkendonc wv voornoemde Gerardus van den Mortel anderzijds, belast met 

cijnzen. 

 

                         
53 Zie → BP 1180 p 288v 09 wo 27-01-1395, overdracht van de cijns. 
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Walterus (dg: Beecman) filius quondam Johannis dicti Beecman maritus et 

tutor legitimus Trude sue uxoris filie quondam Gerardi van den Mortel 

unum juger terre situm infra libertatem oppidi ad locum dictum in den 

Brant inter hereditatem Nijcolai dicti Coel Roelen soen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Ghemonden generi Bathe van der Eijkendonc 

relicte dicti quondam Gerardi van den Mortel ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est vendidit (dg: Ludovico) #Martino# filio quondam Willelmi 

dicti Gielijs soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde de jure solvendis. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 07 vr 06-11-1388. 

Gerardus van der Eijkendonc ev Batha van der Eijkendonc wv Gerardus van den 

Mortel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van der Eijkendonc maritus legitimus Bathe (dg: sue uxoris) van 

der Eijkendonc sue uxoris relicte quondam Gerardi van den Mortel prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 08 vr 06-11-1388. 

Franco gnd Nollekens ev Rijchmodis dvw Walterus van Bucstel zadelmaker 

verkocht aan Lambertus smid van Middelrode 3 morgen 4 hont land, in Oss, 

ter plaatse gnd in het Efsterste Oijerse Broek, tussen Johannes Nollenkens 

enerzijds en de waterlaat aldaar anderzijds, met een eind strekkend 

richting Lithoijen aan de waterlaat, belast met waterlaten. 

 

Franco dictus Nollekens maritus et tutor legitimus Rijchmodis sue uxoris 

filie quondam Walteri de Bucstel sellipari (dg: quatuor iugera) tria 

iugera et (dg: tria) #quatuor# hont terre sita in parochia de Os in loco 

dicto int (dg: ?Merder) Efsterste Oijer#sche#broec inter hereditatem 

Johannis Nollenkens ex uno et inter (dg: h) aqueductum ibidem ex alio 

tendentia cum uno fine versus Lijttoijen ad aqueductum vendidit Lamberto 

fabro de Middelrode promittens warandiam #tamquam de hereditate ab omni 

aggere et censu libera# et obligationem deponere exceptis aqueductibus ad 

hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 09 vr 06-11-1388. 

Arnoldus Nolleken Geroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nolleken Geroncs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 10 vr 06-11-1388. 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen verkocht aan Theodericus zvw Franco 

van Orthen alle goederen, die aan zijn moeder Cristina of aan hem gekomen 

waren na overlijden van Hilla, sv voornoemde Cristina en evw Reijnerus van 

Baerleham, en na overlijden van voornoemde Reijnerus, gelegen onder de stad 

Den Bosch, de villicacio van Den Bosch en het gebied van Breda. Voornoemde 

mr Wolphardus deed afstand van zijn vruchtgebruik hierin. Wolphardus zv 

voornoemde Johannes zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Johannes filius #magistri# Wolphardi de Ghiessen omnia bona que Cristine 

sue matri ac sibi #seu eorum alteri# de morte quondam Hille sororis olim 

dicte (dg: olim) Cristine #et# (dg: relicte q) uxoris olim (dg: di) 

quondam Reijneri de Baerleham (dg: successione advoluta) atque post 

mortem eiusdem #quondam# Reijneri successione sunt advoluta #seu 

quovismodo competentia# quocumque locorum infra opidum de Busco et infra 

villicacionem de Busco (dg: de B situata) ac infra territoritorium de 

Breda situata vendidit Theoderico filio quondam Franconis de Orthen 

promittens (dg: ratam) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. Quo facto dictus 

magister Wolphardus super suo usufructu et super toto jure sibi in dictis 

bonis competentibus quovis modo ad opus dicti emptoris renunciavit 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

promiserunt insuper dicti Johannes (dg: et magister Wolphardus eius pater 

quod indivisi) super omnia #habita et habenda# quod ipse (dg: .) 

Wolphardum filium dicti Johannis talem se habebunt quod nunquam presumet 

se jus in premissis habere. Testes Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 11 vr 06-11-1388. 

Johannes Cluet verkocht aan Johannes Drinchellinc zv Hermannus Drinchellinc 

een kamp in Schijndel, naast de gemeint gnd Liesschot enerzijds en Arnoldus 

van Berlikem anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes zv Truda en 

met het andere eind aan Philippus van der Voert, belast met de grondcijns. 

 

Johannes Cluet quendam campum situm in parochia de Scijnle (dg: in lo) 

#contigue# iuxta (dg: locum) communitatem dictam Liesscot (dg: inter) ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi de Berlikem ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Johannis filii Trude et cum reliquo fine ad 

hereditatem Philippi van der Voert ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Drinchellinc filio Hermanni Drinchellinc promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde (dg: fundi 

exinde) solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 12 vr 06-11-1388. 

Lambertus smid van Middelrode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber de (dg: d) Middelrode prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 057r 13 vr 06-11-1388. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest beloofde aan Godefridus gnd Godde zvw 

Johannes Hamers van Lijt 200 oude schilden na maning te betalen. 

 

(dg: Go) Willelmus filius quondam Willelmi de Beest promisit Godefrido 

dicto Godde filio quondam Johannis Hamers (dg: soen) de Lijt CC aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057r 14 do 12-11-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus 

Wegen 20 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) te betalen. 

 

Walterus de Hijntam promisit Bartholomeo dicto Meus filio Bartholomei 

Wegen XX aude scilde (dg: -r) scilicet IIII gulden pro III aude [scilt 

computato] ad (dg: ..) carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: Aggere et) Dordrecht et Aggere datum in crastino Martini. 

 

1178 mf2 C 09 f. 57v. 

 Secunda post Martini: maandag 16-11-1388. 

 

BP 1178 f 057v 01 ma 16-11-1388. 

.......dus Bonen soen en zijn zoon Bernardus verkochten aan Lambertus zvw 

Johannes Baten soen 1½ morgen land, in Berghem, achter Schadewijk, op de 

gemeint aldaar, tussen Petrus Volpen soen enerzijds en Johannes Buus? 

anderzijds. 

 

.......dus Bonen soen et Bernardus eius filius unum et dimidium iugera 

terre sita in parochia de Berchen (dg: in loco dicto) retro Scade[wijc] 

supra communitatem #ibidem# inter hereditatem Petri Volpen soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Buu[s?] ex alio hereditarie vendiderunt 

Lamberto filio quondam Johannis Baten s[o]en promittentes warandiam (dg: 

et obligationem deponere) tamquam de allodio et obligationem deponere. 
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Testes Gerardus et Willelmus datum secunda post Leonardi. 

 

BP 1178 f 057v 02 ma 16-11-1388. 

Arnoldus van Bardwijc droeg over aan Henricus gnd die Man een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, te betalen met Pinksteren, gaande uit een beemd gnd 

die Grootbeemd, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast de plaats gnd 

Rudonk, welke cijns aan hem was verkocht door Petrus zvw Walterus Gheenkens 

soen. 

 

Arnoldus de Bardwijc hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo penthecostes ex quodam prato dicto communiter die 

Groetbeemt sito in parochia de Haren ad locum dictum Beilver iuxta locum 

dictum Rudonc venditum sibi a Petro filio quondam Walteri Gheenkens soen 

prout in litteris supportavit Henrico dicto die Man cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 057v 03 ma 16-11-1388. 

Gerardus zvw Nijcholaus gnd Ghenen soen en Henricus Scilder zvw Nijcholaus 

Scilder de oudere ev Elizabeth dvw Nijcholaus maakten een erfdeling van 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Nijcholaus 

en diens vrouw Conegondis. 

Gerardus kreeg (1) een beemd gnd Godekens Beemd, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Dungen, tussen een gemene weg 

enerzijds en een akker van voornoemde Henricus Scilder anderzijds, met het 

recht om aan te heimen of aan te schieten tegen voornoemde akker van 

voornoemde Henricus, (2) een akker gnd Boudekens Akker, onder de vrijdom, 

ter plaatse gnd Rendonk, ?beiderzijds tussen kv Ghibo gnd Bathen soen, uit 

welke akker een b-erfcijns van 3 pond 11 schelling gemeen paijment betaald 

moet worden, (3) ?½ bunder land in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Blok, 

tussen Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en kvw Johannes gnd 

Dijependijc anderzijds, (4) de helft van 4 morgen land, ter plaatse gnd die 

Hoeve, ter plaatse gnd die Koewei, tussen Willelmus Loijer enerzijds en 

Ludingus Pijnappel anderzijds, te weten de helft aan de kant van Willelmus 

Loijer, met waterlaten en zegedijken, (5) een b-erfcijns van 50 schelling 

geld, die Gerardus van Gael aan voornoemde wijlen Ghenen soen betaalde, (6) 

twee strepen land van voornoemde wijlen Nijcholaus, onder de vrijdom van 

Den Bosch, strekkend met een eind aan voornoemde Godekens Beemd, en met het 

andere eind aan de tuin van voornoemde Henricus Scilder, in welke twee 

strepen voornoemde Henricus Scilder recht van weg zal hebben, naast het 

erfgoed van Wellinus Roveri, te weten van voornoemd huis van voornoemde 

wijlen Nijcholaus, rechtstreeks tot aan de akker van voornoemde Henricus 

Scilder. 

Gerardus zal (a) de helft van 5 schelling oude cijns en 2 schelling oude 

cijns betalen, die voornoemde wijlen Nijcholaus aan de hertog betaalde, (b) 

de helft van een b-erfcijns van 10 schelling geld, die voornoemde wijlen 

Nijcholaus aan de dekaan en het kapittel betaalde, en (c) de helft 

onderhouden van voornoemde waterlaten en zegedijken. 

Henricus Scilder neemt de andere helft voor zijn rekening. 

Voornoemde Henricus Scilder zal zijn akker naast de Godekens Beemd 

omwallen. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai dicti Ghenen soen et Henricus Scilder 

filius quondam Nijcholai Scilder senioris maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Nijcholai palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de bonis eis de morte dicti quondam 

Nijcholai et Conegondis eius uxoris successione advolutis ut dicebant 

mediante qua divisione quoddam pratum dictum Godekens Beemt cum suis 

attinentiis situm infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum op die 

Dungen inter communem plateam ex uno et inter (dg: hereditatem) #agrum# 

dicti Henrici Scilder ex alio (dg: item) cum jure (dg: advallacionis) 
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#advallandi# quod exponetur (dg: ad) aenheijmen of aenscieten dictum 

pratum ad iamdictum agrum dicti Henrici (dg: tam) cum rationabili 

advallacione quod exponetur redelijc heijminge item agrum dictum 

Boudekens Acker situm infra dictam libertatem ad locum dictum Rendonc 

inter hereditatem liberorum Ghibonis dicti Bathen so[en] ex !alio latere 

coadiacentem et ex quo agro iamdicto hereditarius census III librarum et 

XI solidorum communis pagamenti annuatim est de jure solvendus item 
?dimidium bonarium terre situm in parochia de Roesmalen in loco dicto in 

den Blocke inter hereditatem Ghisberti Lijsscap junioris ex uno #et# 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Dijependijc ex alio 

item (dg: duo et dimidium iugera #medietas) medietas quatuor iugerum# 

terre sita in loco dicto die Hoeven (dg: inter) in loco dicto die Koeweij 

inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter hereditatem (dg: dicti 

Scilder Henrici Scilder ex alio) #Ludingi Pijnappel ex alio scilicet illa 

medietas que sita est versus hereditatem Willelmi Loijer cum aqueductibus 

et zegediken ad [dictam] medietatem de jure spectantibus# item 

hereditarius census (dg: X) quingenta solidorum monete quem Gerardus de 

Gael dicto quondam Ghenen soen solvere consuevit (dg: ut dicebant dicto 

Gerardo) atque due strepe terre #dicti quondam Nijcholai# site infra 

libertatem predictam tendentes cum uno fine (dg: et cum reliquo fine 

#ortum dicti quondam Nijcholai) ad dictum pratum Godekens Beemt vocatum 

et cum reliquo fine# ad ortum dicti Henrici Scilder in quibus tamen 

duabus strepis terre dictus Henricus Scilder obtinebit perpetue viam 

eundi redeundi et pergendi cum suis curribus et bestiis in latere 

dictarum duarum streparum juxta hereditatem Wellini Roveri scilicet a 

dicta domo dicti quondam Nijcholai longitudinaliter usque ad agrum dicti 

Henrici Scilder ibidem #totiens quotiens indigebit et sibi placuerit# ut 

dicebant primodicto Gerardo cesserunt in partem promittens ratanm servare 

(dg: et obligationem ex parte) et dampna equaliter portabunt tali 

condicione annexa quod primodictus Gerardus solvet annuatim medietatem 

quinque solidorum antiqui census et duorum solidorum antiqui census quos 

dictus quondam (dg: Gerardus) Nijcholaus domino nostro duci solvere 

consuevit et tenebatur et medietatem hereditarii census X solidorum 

monete quem dictus quondam Nijcholaus decano et capitulo annuatim solvere 

consuevit ex suis hereditatibus #et dictam medietatem dictorum 

aqueductorum et zegedike observabit# sic quod dicto Henrico Scilder et 

supra eius hereditates dampna exinde non eveniant et simili modo dictus 

Henricus Scilder reliquam medietatem jamdictorum censuum solvet #et 

medietatem dictorum aqueductorum et Zegedike# sic quod primodicto Gerardo 

et suis hereditatibus dampna exinde non eveniant ut dicti Henricus 

Scilder et primodictus Gerardus (dg: p) mutuo recognoverunt et 

promiserunt et tali condicione quod dictus Henricus Scilder dictum suum 

agrum situm iuxta dictum pratum Godekens Beemt vocatum versus eundem 

pratum taliter (dg: concir) circumvallabit sic quod primodicto Gerardo 

dampna exinde et per dictum (dg: p) agrum exinde non eveniant. Testes 

Sijmon et Aggere datum supra.  

 

BP 1178 f 057v 04 ma 16-11-1388. 

Voornoemde Henricus Scilder kreeg (1) de helft van het woonhuis en tuin van 

voornoemde wijlen Nijcholaus, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Poeldonk, tussen Wellinus Roveri enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten de helft aan de kant van voornoemde Wellinus Roveri, 

zoals afgepaald, (2) een beemd gnd de Nijvelaarse Beemd, en een daaraan 

gelegen akker, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen voornoemde Wellinus 

Roveri enerzijds en kvw Johannes Keijsters anderzijds, met een sloot van 7 

voet breed, gelegen tussen deze akker en de Godekens Beemd, (3) de helft 

van 5 morgen land van voornoemde wijlen Nijcholaus, gelegen ter plaatse gnd 

die Hoeve, ter plaatse gnd die Koewei, tussen Willelmus Loijer enerzijds en 

Ludingus Pijnappel anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Ludingus, 

met de helft van de waterlaten en zegedijken. 
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Et mediante qua divisione medietas domus habitationis dicti quondam 

Nijcholai cum suo fundo #et orti# sitorum infra libertatem ad locum 

dictum Poeldonc (dg: sitorum) inter hereditatem Wellini Roveri ex uno et 

inter communem plateam ex alio scilicet illa medietas que sita est versus 

hereditatem dicti Wellini Roveri prout huiusmodi medietas ibidem sita est 

et limitata item (dg: pe) pratum dictum den Nijvenlaerssche Beemt et 

agrum eidem prato adiacentem siti infra dictam libertatem inter 

hereditatem dicti Wellini Roveri ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Keijsters ex alio simul cum fossato #septem pedatas in 

latitudine .... continente# eidem agro adiacente (dg: inter here) inter 

agrum et inter pratum dictum Godekens Beemt item (dg: duo) medietas 

quinque iugerum terre dicti quondam Nijcholai sitorum in loco dicto die 

Hoeven in loco dicto die Koeweij (dg: -d) inter hereditatem Willelmi 

Loijer ex uno et inter hereditatem Ludingi Pijnappel ex alio (dg: ...) 

scilicet illa medietas que sita est iuxta hereditatem dicti Ludingi cum 

medietate aqueductorum et Zegedike ad dicta quinque iugera de jure 

spectantium dicto Henrico Scilder cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens waratm servare et dampna etc per totum ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 057v 05 ma 16-11-1388. 

Gerardus zvw Nijcholaus gnd Ghenen soen beloofde aan Henricus Scilder een 

lijfrente van 4¼ Brabantse dobbel of de waarde op het leven van Mechtildis 

gnd Vrancken wv Henricus zv voornoemde Nijcholaus, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai dicti Ghenen soen promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Henrico Scilder predicto vitalem 

pensionem quatuor Brabant dobbel et quarte partis (dg: part) unius 

Brabant dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam Mechtildis dicte 

Vrancken relicte quondam Henrici filii #dicti# Nijcholai predicti et non 

ultra Martini #et primo termino ultra annum# ex omnibus suis (dg: he) 

bonis habitis et habendis quocumque sitis et cum dicta Mechtildis mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057v 06 ma 16-11-1388. 

Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen verkocht aan Johannes van Watermael zvw 

Nijcholaus Boudens soen (1) de helft van het woonhuis en tuin van 

voornoemde wijlen Nijcholaus, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Poeldonk, tussen Wellinus Roveri enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten de helft aan de zijde van de gemene weg, (2) de helft 

van een steeg naast voornoemde tuin. Henricus Scilder deed afstand. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai (dg: de) Ghenen soen medietatem domus 

habitationis dicti quondam Nijcholai cum suo fundo et orti eiusdem 

quondam Nijcholai sitorum infra libertatem ad locum dictum Poeldonc inter 

hereditatem Wellini Roveri ex uno et inter communem plateam ex alio 

scilicet illam medietatem que sita versus dictam communem plateam prout 

ibidem sita est (dg: simul) atque medietatem cuiusdam stege tendentis 

ibidem #contigue# iuxta dictum ortum hereditarie vendidit Johanni #de# 

Watermael filio quondam Nijcholai B[ou]dens soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Quo facto #Henricus Scilder# super dicta medietate 

domus orti et stege ad opus dicti (dg: ren) emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 057v 07 ma 16-11-1388. 

Voornoemde Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen zag af van alle geschillen 

met Henricus Scilder. 
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Dictus Gerardus super omnibus causis (dg: quibus) et impeticionibus 

quibus mediantibus ipse dictum Henricum Scilder impetere a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ad opus eiusdem Henrici 

renunciavit salvis litteris hodierno die confectis in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057v 08 ma 16-11-1388. 

Voornoemde Henricus Scilder zag af van alle geschillen met voornoemde 

Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen. 

 

Dictus Henricus Scilder super (dg: cas) causis et impeticionibus quibus 

dictum Gerardum impetere ut supra eodem modo ad opus eiusdem Gerardi 

renunciavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 057v 09 ma 16-11-1388. 

De broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus die Rode van Bucstel, gaven 

uit aan Henricus zvw Johannes van den Scoet de helft, te delen door de 

einden, van een stuk land gnd die Groot Braak54, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Aarle, tussen Willelmus van Arle enerzijds en kvw Danijel van den 

Stadeacker anderzijds, te weten de helft die gelegen is richting erfgoed 

van kv Batha gnd Rademaker; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Solvit. 

Henricus (dg: ..) Baudewinus fratres liberi quondam Henrici #die# Rode de 

Bucstel medietatem pecie terre dicte die Groet Braec site in parochia de 

Oerscot in loco dicto Arle inter hereditatem Willelmi de Arle ex uno et 

inter hereditatem (dg: W) liberorum quondam (dg: lib) Danijelis van den 

Stadeacker ex alio scilicet illam medietatem que sita (dg: est) est 

versus hereditatem (dg: ..) liberorum Bathe dicte Rademaker mensurando 

dictam peciam in duas medietates per fines dederunt ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Johannis van den Scoet ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo dando (dg: 

..) atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum #et in Busco tradenda# ex dicta medietate promittentes warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Emont et Aggere datum supra. Tradetur littera fratrum dicto Baudewino. 

 

1178 mf2 C 10 f. 58. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1388. 

 Sexta post Martini: vrijdag 13-11-1388. 

 Tercia post Martini: dinsdag 17-11-1388. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1388. 

 

BP 1178 f 058r 01 do 12-11-1388. 
Vergelijk: GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.50v, 12-11-1388. 

Ancelmus zvw Henricus Willems verkocht aan Johannes van den Hoevel zvw 

Johannes Zerijs een n-erfcijns55 van 6 pond geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (do 24-06-1389), gaande uit huis56 en erf van verkoper in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Martinus Monics enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 16 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

                         
54 Zie ← BP 1177 f 165v 12 vr 18-11-1384 (5), deling van een beemd gnd die 

Grote Braak. 
55 Zie → BP 1178 f 128v 08 do 09-12-1389, verkoop van deze erfcijns. 
56 Zie → BP 1178 f 131r 12 wo 22-12-1389, verkoop van een erfcijns van 4 

pond uit dit huis. 
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Ancelmus filius quondam Henrici Willems hereditarie vendidit Johanni van 

den Hoevel filio quondam Johannis Zerijs hereditarium censum sex librarum 

[monete solvendum hereditarie] mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo (dg: .) nativitatis Johannis proxime futuro ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad forum piscium inter [hereditatem Martini] 

Monics ex uno et inter (dg: he communem) communitatem ex alio promittens 

#super omnia# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sedecim 

libris et X solidis dicte monete exinde prius solvendis [et sufficientem] 

facere. Testes Coptiten et Dordrecht datum in crastino Martini. 

 

BP 1178 f 058r 02 vr 13-11-1388. 

Katherina wv Berisius gnd Pigge en haar zoon Walterus verkochten aan 

Henricus van der Bruggen verwer ½ bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Nortbroek, tussen Henricus van den Stake enerzijds en kvw Gerardus gnd 

Arts soen van der Straten anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Walterus Pigge filius) #Katherina relicta# quondam Berisii dicti 

Pigge #et Walterus eius filius cum tutore# dimidium bonarium prati situm 

in parochia de Helvoert in loco dicto Nortbroec inter hereditatem Henrici 

van den Stake ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti 

Arts soen van der Straten ex alio vendiderunt Henrico van der Bruggen 

tinctori promittentes (dg: wa) cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Coptiten et 

Dordrecht datum sexta post Martini. 

 

BP 1178 f 058r 03 vr 13-11-1388. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes Raet met zijn goederen. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem Raet cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 058r 04 vr 13-11-1388. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 70 oude schilden, aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken, 

tbv eerstgenoemde Thomas, verkocht door Ghiselbertus Lijsscap de jongere. 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant hereditarium censum septuaginta 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum (dg: seu 

va) venditum (dg: sibi) Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken ad 

opus primodicti Thome #a Ghiselberto Lijsscap juniore# prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1178 f 058r 05 di 17-11-1388. 

Johannes zvw Franco gnd Lubergen gaf uit aan Theodericus van Venne snijder 

een hofstad in Den Bosch, in een gemene weg die loopt van de plaats gnd 

Beurde voor het erfgoed van Adam van Mierde naar erfgoed van wijlen 

Hermannus van Zonne, naast erfgoed van voornoemde wijlen Hermannus van 

Zonne enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes anderzijds, vóór, aan de 

gemene weg, 29 voet breed, en achter 35 voet breed, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan een weg aldaar, 4 voet breed, gelegen 

tussen voornoemde hofstad en erfgoed van Theodericus van Essche, met recht 

van weg over wegen die daar lopen vanaf een straatje voor het woonhuis van 

voornoemde Johannes door een poort naar de tuin van Theodericus van Essche 

en verder tot aan voornoemde hofstad; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389). 

Theodericus van Venne zal op voornoemde hofstad geen eiken of wilgen 

planten, zolang de ramen (huidenspanners) van voornoemde Johannes en de 

ramen van zijn broer Johannes daar op hun erfgoederen staan. Johannes zal 
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zijn raam daar, dicht bij de hofstad, verwijderen. 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Lubergen quoddam domistadium 

situm in Busco in quadam (dg: vico) #communi platea# tendente a (dg: 

platea dicta) loco dicto #te# Boerde ante hereditatem Ade de Mierde 

versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne (dg: inter) #contigue iuxta# 

hereditatem dicti quondam Hermanni de Zonne ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis ex alio et quod domistadium continet ante iuxta dictam 

communem plateam XXIX pedatas in latitudine et retro in fine eiusdem 

domistadii XXXV pedatas in latitudine et quod domistadium tendit a dicta 

communi platea retrorsum usque ad quandam viam (dg: quatuor) ibidem 

tendentem quatuor pedatas in latitudine continentem que via sita est 

ibidem inter dictum domistadium et inter hereditatem Theoderici de Essche 

et quod domistadium tendit ibidem a dicta communi platea retrorsum 

linealiter incipiendo mensurare ante iuxta dictam communem plateam iuxta 

dictam latitudinem dictarum XXIX pedatarum retrorsum linealiter ad 

#posteriorm# finem dicti domistadii ad dictam latitudinem dictarum XXXV 

pedatarum (dg: ut dicebat) simul cum jure eundi redeundi et ambulandi per 

vias ibidem consistentes tendentes (dg: communi platea) a viculo tendente 

(dg: iux iux) #?ante# domum habitationis dicti Johannis per quandam 

portam ibidem (dg: et ab) et que via tendit ab huiusmodi porta ad ortum 

Theoderici de Essche et ulterius ibidem contigue iuxta ortum dicti 

Theoderici de Essche ad dictum domistadium #?usque ad hereditatem 

Hermanni de Zonne# et que via continet quatuor pedatas in latitudine 

#ubique# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Theoderico van Venne 

sartori ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu trium 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Theodericus de Venne non plantabit 

in dicto #domi#stadio quercus nec salices quamdiu pannitensoria dicti 

(dg: et) Johannis et (dg: Jo) pannitensoria Johannis (dg: filii dicti 

quondam Franconis ibidem) #sui fratris# supra eorum hereditates ibidem 

steterint hoc eciam addito quod (dg: q) dictus Johannes deponet et amovet 

suum pannitensorium situm ibidem propinque iuxta dictum domistadium. 

Testes Aa et Emondus datum tercia (dg: Mart) post Martini. 

 

BP 1178 f 058r 06 di 17-11-1388. 

Henricus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Louwer prebuit et reportavit. Testes daum supra. 

 

BP 1178 f 058r 07 di 17-11-1388. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Johannes van den Hoevel zvw 

Johannes Zerijs 38 gulden, 20 Vlaamse groot voor 1 gulden gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde naar voornoemde waarde van voornoemde Vlaamse 

groten, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Johanni (dg: de) van 

den Hoevel filio #quondam# Johannis Zerijs XXXVIII gulden scilicet XX 

grossos Flandrienses pro quolibet gulden seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris iuxta (dg: d) dictam valorem dictorum grossorum Flandriensium ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 058r 08 do 19-11-1388. 

Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode verkocht aan Henricus 

Ghisels soen van Eirde de helft in 2 bunder beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan die Hadik, tussen kvw Ghibo van der Heijden enerzijds en de 

gemeint anderzijds, belast met 1 oude groot. 
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Henricus van der Aa filius quondam Johannis dicti Middelrode medietatem 

ad se spectantem in duobus #bonariis # prati sitis in parochia de Scijnle 

in loco dicto aen die Hadic inter hereditatem liberorum (dg: dictorum) 

quondam Ghibonis van der Heijden ex uno et inter (dg: he) communitatem 

(dg: he) ex alio hereditarie vendidit Henrico Ghisels soen de Eirde 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censu) uno 

grosso antiquo exinde solvendo. Testes Willelmus et Rover datum in die 

Elizabeth. 

 

BP 1178 f 058r 09 do 19-11-1388. 

Willelmus Vos van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus (dg: d) Vos de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 058r 10 do 19-11-1388. 

Johannes van Beke zv Johannes van Beke van Gheffen vernaderde een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd aan die Wijk, aan Gerardus Pouwels soen 

van Brugge verkocht door Arnoldus gnd Goedens soen. De ander week. En hij 

droeg weer over. 

 

Johannes van Beke filius Johannis de Beke de Gheffen prebuit denarios ad 

redimendum peciam terre sitam in parochia de Geffen ad locum dictum (dg: 

ad) aen die Wijc venditam Gerardo Pouwels soen de Brugge #ab Arnoldo 

dicto Goedens soen# et alter cessit et reportavit (dg: dat). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 058r 11 do 19-11-1388. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan Johannes Cluet de helft van een 

kamp, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse 

gnd Hodonk, tussen Henricus van der Hodonc en Johannes Giben soen enerzijds 

en een gemene waterlaat anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus van 

der Heijden en Zebertus van der Westlaken en met het andere eind aan 

voornoemde waterlaat; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot 

grondcijns, (2) een cijns aan de priesters van de kerk van Den Bosch, en 

thans voor (3) een n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Nijcholaus dictus #Coel# Keelbreker medietatem cuiusdam campi siti (dg: 

in parochia) infra libertatem oppidi ad locum dictum Dongen in loco dicto 

Hodonc inter hereditatem Henrici van der Hodonc #Johannis Giben soen ex 

[uno]# et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio (dg: dedit 

ad) tendentis cum uno fine ad hereditatem Henrici van der Heijden et 

Zeberti van der Westlaken et cum reliquo fine (dg: Joh) ad dictum 

aqueductum dedit ad hereditarium censum Johanni Cluet ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino (dg: d) fundi et 

pro censu presbitris ecclesie de Busco exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Johannis ex dicta medietate promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1178 f 058r 12 do 19-11-1388. 

Lambertus Scilder van Middelrode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Scilder de Middelrode prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 058r 13 do 19-11-1388. 

Bertha dvw Gerardus van der Voert en haar kinderen Gerardus en Johannes 

verkochten aan Nijcholaus van Luijssel (3/13), Nijcholaus van Laervenne 

(2/13), zijn broer Arnoldus van Laervenne (1/13), Jacobus van Laervenne 
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(1/13), zijn zusters Elizabeth van Laervenne (1/13), Margareta van 

Laervenne (1/13) en Metta van Laervenne (1/13), aan Katherina van der 

Eijken (1/13), Hermannus van der Heijden (1/13) en Heijlwigis van Laervenne 

(1/13) alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Arnoldus 

Bac Spilmaker en diens vrouw Margareta van der Voert. De brief overhandigen 

aan Nijcholaus van Luijssel. 

 

Bertha filia quondam Gerardi van der Voert cum tutore Gerardus et 

Johannes eius liberi omnia bona eis de morte quondam Arnoldi Bac 

Spilmaker et Margarete van der Voert eius uxoris successione advoluta 

quocumque consistentia sive sita vendiderunt (dg: .) Nijcholao de 

Luijssel (dg: pro) Nijcholao de Laerv[enne] Arnoldo de Laervenne eius 

(dg: filius) fratri Jacobo de Laervenne Elizabeth de Laervenne Margarete 

de Laervenne #Mette de Laervenne# (dg: eius) sororibus (dg: dicti) 

#[dicti]# Jacobi Katherine van der Eijken Hermanno van der Heijden (dg: 

.) #Heijlwigi de Laervenne# scilicet dividendo dicta bona in tredecim 

partibus equalibus dicto Nijcholao de Luijssel pro (dg: ..) tribus XIII 

partibus et dicto Nijcholao de Laervenne pro II XIII partibus et cuilibet 

aliorum pro una XIII parte promittentes cum tutore ratam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Nijcholao de (dg: 

Lae) Luijssel. 

 

BP 1178 f 058r 14 do 19-11-1388. 

Johannes die Beer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Beer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058r 15 do 19-11-1388. 

Johannes Westerman ev Margareta dvw Arnoldus die Vos verkocht aan 

Nijcholaus van Laervenne alle goederen die aan hem en zijn vrouw gekomen 

waren na overlijden van Arnoldus Bac Spilmaker en diens vrouw Margareta van 

der Voert. De brief overhandigen aan Nijcholaus van Luijssel of aan hem. 

 

Johannes Westerman maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi die Vos omnia bona sibi (dg: de) et dicte sue uxori de 

morte Arnoldi Bac Spilmaker et Margarete van der Voert eius uxoris 

successione advolutis quocumque sita sive sita (dg: s) vendidit Nijcholao 

de Laervenne promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Nijcholao de Luijssel vel 

sibi. 

 

BP 1178 f 058r 16 do 19-11-1388. 

Henricus van der Voert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Voert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 C 11 f. 58v. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1388. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1388. 

 

BP 1178 f 058v 01 do 19-11-1388. 

......us Wuest zv Goeswinus van den Roetelen verkocht aan Walterus van 

Gunterslaer zvw Arnoldus van Gunterslaer een beemd in Oirschot, ter plaatse 

gnd Gunterslaar, ter plaatse gnd die Vloet, tussen kvw Theodericus van der 

Hoeven enerzijds en Henricus Scoenmaker anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

......us Wuest filius (dg: quo) Goeswini van den Roetelen quoddam pratum 

situm in parochia de Oerscot in loco dicto Gunterslaer in loco d[icto] 

die Vloet inter hereditatem liberorum quondam Theoderici van der Hoeven 

ex uno et inter hereditatem Henrici Scoenmaker ex alio hereditarie 
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vendidit Waltero de Gunterslaer filio quondam Arnoldi de Gunterslaer 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes Aa et Coptiten datum in die Elizabeth. 

 

BP 1178 f 058v 02 do 19-11-1388. 

Wauterus van Auden Hoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wauterus de Auden Hoeven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 03 do 19-11-1388. 

Voornoemde Walterus van Gunterslaer beloofde aan Henricus van den Velde 50 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388) te 

betalen. 

 

Walterus de Gunterslaer (dg: pro) predictus promisit Henrico van den 

Velde L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 04 do 19-11-1388. 

Hr Henricus Buc priester verhuurde aan Nijcholaus gnd Lijsbetten soen een 

stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefoert, ter plaatse gnd die Oude 

Hoeve, beiderzijds tussen kv Johannes van Berlikem, voor een periode van 3 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Egidius (di 01-09-1388), per jaar voor 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Een brief voor voornoemde hr 

Henricus. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter peciam terre sitam in parochia de Berlikem 

ad locum dictum Loefoert in loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem 

liberorum Johannis de Berlikem ex utroque latere coadiacentem locavit 

Nijcholao dicto (dg: d) Lijsbetten soen ab eodem ad spacium trium annorum 

post festum Egidii proxime (dg: fu) preteritum sine medio sequentium (dg: 

pros) possidendam anno quolibet dictorum trium annorum pro duobus modiis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

trium annorum purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et aliis duobus annis sequentibus promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. Et erit una littera pro dicto domino Henrico. 

 

BP 1178 f 058v 05 do 19-11-1388. 

Gerardus zv Johannes gnd Gheenkens soen verkocht aan Petrus zvw Jacobus van 

der Lofort een stuk land57, 4 hont 13 roeden groot, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, naast de plaats gnd Bollenbroek, tussen 

Batha van der Eijkendonc ev eerstgenoemde Gerardus enerzijds en Egidius zvw 

Willelmus Gielijs soen anderzijds, belast met 3 schelling gemeen paijment. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Johannis dicti Gheenkens soen peciam terre 

#quatuor hont et XIII virgatas continentem# sitam infra libertatem de 

Busco ad locum dictum Dongen #iuxta locum dictum Bollenbroec# inter 

hereditatem Bathe van der Eijkendonc uxoris primodicti Gerardi ex uno et 

inter hereditatem Egidii filii Willelmi quondam Gielijs soen ex alio ut 

dicebat (dg: promittens) vendidit Petro filio quondam Jacobi van der (dg: 

Loedof) Lofort promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus solidis communis pagamenti exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 06 do 19-11-1388. 

Gerardus zvw Arnoldus Truden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
57 Zie → BP 1178 f 358r 07 do 24-02-1390, verkoop van dit stuk land. 
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Gerardus filius quondam Arnoldi Truden soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 07 do 19-11-1388. 

Johannes Hoelcorf gaf uit aan Godefridus zvw Arnoldus gnd die Smit van 

Lijeshout alle erfgoederen58 die thans aan hem behoren, gelegen onder 

Lieshout en de dingbank van Aarle; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht59,60 van 9 mud 4½ lopen rogge en 2 

lopen raapzaad, maat van Helmond, en 2 steen vlas bereid tot de hekel, met 

Lichtmis in Schijndel te leveren. 

 

Johannes Hoelcorf omnes hereditates ad se ad presens spectantes quocumque 

locorum #tam# infra parochiam de Lijeshout #quam infra (dg: .) 

jurisidictionem dictam dincbanc de Arle# sitas dedit ad hereditariam 

paccionem Godefrido filio quondam Arnoldi dicti #die# Smit de Lijeshout 

ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: hereditario) censu dominorum 

fundi exinde de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

novem modiorum (dg: siliginis mensure de Helmont) et quatuor et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Helmont et duorum lopinorum seminis 

raparum dicte mensure et pro duobus steen lini parati ad scalcrum dandis 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in fm .) in Scijnle (dg: 

supra he) tradendis ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 08 do 19-11-1388. 

Hubertus zvw Hubertus gnd Mersman en Henricus zv Rutgherus van der Voert 

beloofden aan Johannes Beijarts van Tongherlo, tbv hr Ghisbertus van de 

Broek, 19 gulden pieter of de waarde en 7½ Hollandse plakken met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam (dg: H) Huberti dicti Mersman et Henricus filius 

Rutgheri van der Voert promiserunt Johanni Beijarts de Tongherlo ad opus 

domini Ghisberti de Palude XIX gulden peter seu valorem et septem et 

dimidium Hollant placken ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 09 do 19-11-1388. 

Johannes van Watermael zvw Nijcholaus gnd Boudens soen gaf uit aan Johannes 

zvw Walterus van den Bakellaer 3 morgen land onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Henricus Bollen soen enerzijds en 

voornoemde Johannes de Watermael anderzijds, strekkend met een eind aan de 

plaats Griensven; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-

1389). 

 

Johannes #de# Watermael filius quondam Nijcholai dicti Boudens soen tria 

iugera terre sita infra libertatem de Busco (dg: ad l) iuxta locum dictum 

Griensvenne inter hereditatem Henrici Bollen soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis de Watermael ex alio tendentia cum uno fine ad 

dictum locum Griensvenne vocatum dedit ad hereditarium censum Johanni 

filio quondam Walteri van den Bakellaer ab eodem hereditarie possidenda 

pro hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis (dg: Joh et) Domini et primo termino ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

                         
58 Zie → BP 1178 f 339r 09 vr 14-01-1390, weduwe draagt vruchtgebruik in 

deze goederen over aan haar kinderen. 
59 Zie → BP 1178 f 376v 03 do 14-04-1390, verkoop van een erfpacht van 1½ 

mud rogge uit deze erfpacht. 
60 Zie → BP 1178 f 208r 04 do 28-12-1391, verkoop van deze pacht. 
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alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 10 do 19-11-1388. 

Henricus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

  

Henricus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 11 do 19-11-1388. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus van den Bakellaer beloofde aan voornoemde 

Johannes van Watermael 60 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam #Walteri# van den Bakellaer promisit dicto 

Johanni de Watermael LX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 12 do 19-11-1388. 

Johannes zvw Walterus van Bakelaer verkocht aan Johannes van Zelant zv 

Willelmus van Zelant een b-erfcijns van 1 gouden pieter geld van Leuven of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle erfgoederen die aan Theodericus zvw Johannes van Kessel en aan diens 

vrouw Luijtgardis dvw voornoemde Walterus van Bakelaer waren gekomen na 

overlijden van de ouders van voornoemde Luijtgardis, gelegen onder Nuenen, 

welke cijns aan eerstgenoemde Johannes was verkocht61 door voornoemde 

Theodericus zvw Johannes van Kessel. 

 

Johannes filius quondam Walteri de Bakelaer hereditarium censum unius 

denarii aurei (dg: a) communiter peter vocati monete Lovaniensis boni 

auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus 

Theoderico filio quondam Johannis de Kessel et Luijtgardi eius uxori 

filie quondam dicti quondam Walteri de Bakelaer de morte quondam parentum 

dicte Luijtgardis successione sunt advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Nuenen sita venditum primodicto (dg: W) Johanni a dicto 

Theoderico filio quondam Johannis de Kessel prout in litteris vendidit 

Johanni de Zelant filio Willelmi de Zelant (dg: cum) supportavit cum 

litteris et aliis jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 13 do 19-11-1388. 

Johannes van Zelant zv Willelmus van Zelant verkocht aan Johannes zv 

Henricus Loeken soen (1) ½ bunder broek, in Gemonde, tussen Walterus Fijen 

soen enerzijds en Gerardus van Zelant en diens vrouw Heijlwigis en hun 

kinderen anderzijds, belast met de grondcijns, (2) de helft van een akker 

gnd die Dorenakker, 4 lopen rogge groot, in Gemonde, direct naast de gemene 

weg, welke akker eertijds was van Lambertus gnd Bever. 

 

Johannes de Zelant filius Willelmi de Zelant diminium bonarium (dg: pr) 

paludis situm in parochia de Ghemonden inter hereditatem Walteri Fijen 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Zelant et Heijlwigis eius 

uxoris ?et suorum liberorum ex alio atque medietatem cuiusdam agri dicti 

die Dorenacker quatuor lopinos siliginsi in semine capientis siti in 

#dicta# parochia de Ghemonden (dg: inter) contigue iuxta (dg: 

hereditatem) communem plateam et qui ager fuit olim Lamberti dicti Bever 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: de Wetten) filio (dg: 

Henrici Joh) Henrici Loeken soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi ex dicto dimidio bonario paludis 

solvendo. Testes datum supra. 

 

                         
61 Zie ← BP 1177 f 321v 12 do 06-09-1386, verkoop van de cijns. 
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BP 1178 f 058v 14 do 19-11-1388. 

Johannes zvw Walterus van Bakelaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Walteri de Bakelaer prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 058v 15 do 19-11-1388. 

Walterus van Wijnghe, Hubertus van Ghemert Swenelden soen en Johannes van 

Malsen beloofden aan broeder Petrus van Woesic 200 oude Franse schilden, 8 

Gelre gulden voor 5 oude schilden gerekend, op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 28-03-1389) te betalen. 

 

Walterus de Wijnghe Hubertus de (dg: Gh) Ghemert Swenelden soen et 

Johannes de Malsen promiserunt fratri Petro de Woesic ducentos aude 

scilde Francie (dg: scil) scilicet octo (dg: Fl) Ghelres gulden pro 

quinque aude scilde ad letare Jherusalem proxime futuram solvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 16 do 19-11-1388. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 058v 17 vr 20-11-1388. 

Arnoldus Groetart beloofde aan Johannes van Dijnter zv hr Paulus van 

Dijnter priester 17 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis en de andere helft met !Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389). 

 

Arnoldus Groetart promisit (dg: Godef) Johanni de Dijnter filio domini 

Pauli de Dijnter presbitri XVII Hollant gulden seu valorem mediatim 

purificationis et mediatim purificationis proxime futuro! persolvendos. 

Testes Willelmus Coptiten [et] Emondus datum in crastino Elizabeth. 

 

1178 mf2 C 12 f. 59. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1388. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1388. 

 

BP 1178 f 059r 01 do 19-11-1388. 

Gerardus van Aa verpachtte aan Johannes Vrederics soen van Rode de goederen 

ter Aa, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelisel, voor een periode van 1 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389), voor 18 mud rogge, Bossche 

maat, 10 kapoenen en 4 steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis over 

een jaar (wo 02-02-1390) in Den Bosch te leveren. Johannes zal voornoemde 

goederen in het tweede jaar te pachters recht bezitten. Johannes zal te 

pachters recht dak en wanden van de gebouwen in goede staat houden. Alle 

beesten en varend goed op de goederen zullen voor de helft van Gerardus 

zijn en voor de andere helft van Johannes. Johannes zal de grondcijns 

betalen. Johannes, en met hem Godefridus van den Hout, zijn broer 

Cristianus van den Hout, Gerardus van den Bredeacker en Johannes van den 

Hezeacker beloofden de voorwaarden na te komen. 

 

[Gerardus de] Aa bona (dg: sua) ter Aa (dg: cum) ad se spectantia sita in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Zelisel cum suis attinentiis ....... 

dedit ad annuum Johanni Vrederics soen de Rode ab eodem ad spacium unius 

anni post festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentis 

possidenda (dg: an) pro XVIII modiis siliginis mensure de Busco et pro X 

caponibus et quatuor steen lini parati ad scalcrum dandis dicto Gerardo a 

dicto Johanne (dg: in) a festo purificationis proxime futuro ultra annum 

et in Busco tradendis (dg: pro) hoc addito quod dictus Johannes dicta 

bona cum suis attinentiis secundo anno scilicet anno dictum annum sine 

medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Johannes (dg: 
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dictus) edificia dictorum bonorum in bona disposicione dictis duobus 

annis ad jus coloni #de tecto et parietibus# possidebit item quod omnia 

bestie et bona pecoralia que erunt super dicta bona cum suis attinentiis 

dictis duobus durantibus annis mediatim dicti Gerardi et mediatim dicti 

Johannis (dg: et secundum istas) item quod dictus Johannes solvet censum 

domini fundi ex dictis bonis cum suis attinentiis de jure solvendum 

#dictis duobus annis# et secundum istas condiciones promittens warandiam 

et aliam oblitgationem deponere et alter (dg: repromisit) et cum eo 

Godefridus van den Hout Cristianus van den Hout eius frater et Gerardus 

van den Bredeacker Johannes van den Hezeacker repromiserunt indivisi 

super omnia. Testes Aa et Coptiten datum in die Elizabeth. 

 

BP 1178 f 059r 02 do 19-11-1388. 

Johannes Vrederics soen van Rode, Godefridus van den Hout, zijn broer 

Cristianus van den Hout, Gerardus van den Bredeacker en Johannes van den 

Hezeacker beloofden aan Gerardus van Aa 18 mud rogge, Bossche maat, 10 

kapoenen en 4 steen vlas bereid tot de hekel met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1389) te leveren. 

 

Johannes Vrederics soen de Rode Godefridus van den Hout Cristianus van 

den Hout eius frater Gerardus van den Bredeacker et Johannes van den 

Hezeacker promiserunt Gerardo de Aa XVIII modios siliginis mensure de 

Busco X capones et quatuor steen lini parati ad scalcrum ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 059r 03 vr 20-11-1388. 

Johannes gnd van Dijnter zv hr Paulus van Dijnter priester ev Katherina dvw 

Gerardus van Mierd verkocht aan Gerardus zvw Johannes Rutghers soen van Os 

het deel, dat aan en hem voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw voornoemde Johannes gnd Rutghers soen van Os en 

Metta eerste evw voornoemde Nijcholaus Nijcoel, in alle cijnzen, die wijlen 

voornoemde Nijcholaus Nijcoel beurde, gaande uit erfgoederen, in Oss, ter 

plaatse gnd Peperstraat. 

 

Johannes dictus de Dijnter filius domini (dg: quondam) Pauli de Dijnter 

presbitri maritus et tutor Katherine sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Mierd totam partem et omne jus sibi et dicte Katherine (dg: s) de morte 

quondam Nijcholai dicti Nijcoel filii quondam Johannis dicti Rutghers 

#soen# de Os et (dg: .) Mette prime (dg: q) uxoris eiusdem quondam 

Nijcholai Nijcoel successione advolutas in omnibus censibus quos dictus 

quondam Nijcholaus Nijcoel (dg: solv et dicta quondam Metta) solvendos 

habuit ex hereditatibus (dg: sitis) quibuscumque sitis in parochia de Os 

ad locum dictum Peperstraet ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio 

dicti quondam Johannis Rutghers soen de Os promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Dordrect datum in 

crastino Elizabeth. 

 

BP 1178 f 059r 04 vr 20-11-1388. 

Rutgherus en Mechtildis, kvw Johannes Rutghers soen van Os verkochten aan 

hun broer Gerardus zvw voornoemde Johannes Rutghers alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun broer Nijcholaus gnd Nijcoel resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van Mechtildis, wv voornoemde 

Nijcholaus Nijcoel en dv Henricus van Diegheden, waarin voornoemde 

Mechtildis dv Henricus van Diegheden haar vruchtgebruik heeft. 

 

Rutgherus et Mechtildis liberi quondam Johannis Rutghers soen de Os cum 

tutore (dg: omnia) omnia bona eis de morte quondam Nijcholai dicti 

Nijcoel eorum fratris successione advoluta et post mortem (dg: dicte 

Mette) #Mechtildis# relicte eiusdem quondam Nijcholai Nijcoel filie 

Henrici de Diegheden successione advolvenda et in quibus bonis dicta 

Mechtildis filia (dg: quondam) Henrici de Diegheden suum possidet 
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usufructum quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

vendiderunt Gerardo (dg: filio d) eorum fratri filio dicti quondam 

Johannis Rutghers promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 059r 05 vr 20-11-1388. 

Godefridus zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis, dv Henricus 

van Diegheden en wv Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen, 

droegen over aan Gerardus zvw voornoemde Johannes Rutghers soen het 

vruchtgebruik dat voornoemde Mechtildis heeft in alle cijnzen, die wijlen 

voornoemde Nijcholaus Nijcoel beurde, gaande uit erfgoederen in Oss, ter 

plaatse gnd Peperstraat. 

 

Godefridus filius Willelmi Vos pistoris maritus (dg: et tu) legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie Henrici de Diegheden relicte quondam 

Nijcholai dicti Nijcoel filii quondam Johannis Rutghers soen et dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore usufructum sibi competentem in 

omnibus censibus quos dictus quondam Nijcholaus Nijcoel solvendos habuit 

ex quibuscumque hereditatibus sitis in parochia de Os in (dg: vico) 

#loco# dicto Peperstraet ut dicebant supportaverunt Gerardo filio dicti 

quondam Johannis Rutghers #soen# promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 059r 06 vr 20-11-1388. 

Henricus zvw Reijmboldus van Tefelen verkocht aan Agnes dvw Arnoldus 

Mersman een lijfrente van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit (1) een stuk land, 5 hont groot, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in Lither Weiden, tussen Arnoldus Koc enerzijds 

en Godefridus van Macharen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Tefelen, ter 

plaatse gnd die Lange Weiden, tussen kvw Johannes Rijcouts enerzijds en 

Johannes gnd Bastart zvw Udo van Tefelen anderzijds, (3) een huis en tuin, 

in Tefelen, tussen voornoemde kvw Johannes Rijcouts enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (4) 4 hont land, in Tefelen, op de gemeint aldaar, beiderzijds 

tussen Arnoldus Koc en zijn kinderen, reeds belast met 1 oude groot, gaande 

uit voornoemde morgen en 4 hont. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Reijmboldi de Tefelen legitime vendidit (dg: 

Aleijdi) #Agneti# filie quondam Arnoldi Mersman vitalem pensionem II aude 

scilde #Francie# seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

Aleijdis et non ultra penthecostes ex pecia terre (dg: dicti venditoris) 

quinque hont terre continente (dg: si) dicti veditoris sita in parochia 

de (dg: .) Lijttoijen in loco dicto in Litter Weijden inter hereditatem 

Arnoldi Koc ex uno et inter hereditatem Godefridi de Macharen ex alio 

item ex uno iugero terre dicti venditoris sito in (dg: loco dicto) 

parochia de Tefelen in loco dicto die Langhe Weijden inter hereditatem 

liberorum Johannis quondam Rijcouts ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Bastart filii quondam Udonis de Tefelen ex alio item ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in Tefelen inter hereditatem dictorum 

liberorum Johannis quondam Rijcouts ex uno et inter communitatem ex alio 

item ex quatuor hont terre sitis in parochia de Tefelen supra 

communitatem ibidem inter hereditatem Arnoldi Koc et eius liberorum ex 

utroque latere coadiacentem promittens super habita et habenda warandiam 

excepto (dg: cens) uno grosso antiquo ex dictis uno iugero terre et ex 

dictis quatuor hont terre de jure solvendo et sufficientem facere et cum 

mortua fuerit etc. 

 

BP 1178 f 059r 07 vr 20-11-1388. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Godefridus van 

Gheldorpe zvw Philippus van Eijcke een b-erfpacht van 2 mud 11 lopen rogge, 

maat van Helmond, die Johannes zvw Johannes van Gherwen beloofd had aan 
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eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit (1) 

een akker, in Aarle, voor de plaats gnd ten Einde, tussen erfgoed van de 

heren van Lijeshout enerzijds en Arnoldus van den Vine Eijken anderzijds, 

(2) een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, gaande uit een 

stukje groeze, in Aarle, tussen een gemene weg enerzijds en hr Theodericus 

Rover ridder anderzijds, welke pacht van 9 lopen voornoemde Johannes zvw 

Johannes van Gherwen mede tot onderpand had gesteld. Voornoemde Johannes en 

zijn broer hr Theodericus Rover ridder beloofden garantie. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditariam 

paccionem duorum modiorum et undecim lopinorum siliginis mensure de 

Helmont quam Johannes filius quondam Johannis de Gherwen promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie purificationis et 

(dg: in) in parochia de Arle tradendam et deliberandam ex quodam agro 

(dg: sito) terre sito in parochia de Aerle ante locum dictum ten Eijnde 

inter hereditatem dominorum de Lijeshout ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Vine Eijken ex alio atque ex hereditaria paccione novem 

lopinorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie ex quadam 

particula pascue dicte groese sita in dicta parochia inter communem viam 

ex uno et inter hereditatem domini Theoderici Rover militis #ex alio# 

quam paccionem novem lopinorum siliginis dictus Johannes filius quondam 

Johannis de Gherwen pro solucione dicte paccionis duorum modiorum et 

undecim lopinorum siliginis ad pignus imposuerat #prout in litteris# (dg: 

insuper) vendidit Godefrido de Gheldorpe filio quondam Philippi van 

Eijcke supportavit cum litteris et jure promittens ratam et obligationem 

ex parte sui deponere promisit insuper dictus Johannes et cum eo dominus 

Theodericus Rover miles eius frater indivisi super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes Coptiten et Rover datum supra. 

 

1178 mf2 C 13 f. 59v. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1388. 

 Sabbato post Elizabeth: zaterdag 21-11-1388. 

 

BP 1178 f 059v 01 vr 20-11-1388. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Helmond, die Goeswinus van den Eijnde zvw Godefridus van den Eijnde beloofd 

had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit 

(1) een huis, schuur, tuin en akker, gnd die Brake, in Aarle, tussen kvw 

Nijcholaus Femijen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

beemdje, gnd dat Riedebroek, aldaar, naast Thomas gnd Hoghe, (3) een 

b-erfpacht van 28 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (3a) 2 stukken land, in Aarle, beiderzijds tussen Gobelinus bv 

voornoemde Goeswinus, (3b) een akker en tuin, aldaar, tussen Arnoldus 

Hennen soen enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds, 

(3c) ¼ deel van een beemd, in Aarle, tussen Henricus gnd des Dekens van 

Helmont enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds, welke pacht van 28 

lopen eerstgenoemde Goeswinus mede tot onderpand had gesteld van voornoemde 

pacht van 7 mud. Eerstgenoemde Johannes en zijn broer hr Theodericus Rover 

ridder beloofden garantie. 

 

[Johannes filius quondam domini] Gheerlaci Rover militis hereditariam 

paccionem (dg: septem) septem modiorum siliginis mensure de Helmont quam 

Goeswinus van den Eijnde filius qu[ondam Gode]fridi van den Eijnde 

promisit se daturum et soluturum dicto [Johanni] hereditarie 

purificationis et in parochia de Arle tradendam ex domo horreo orto ac 

agro terre dicto communiter die Brake sitis in parochia de Arle inter 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Femijen soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex pratulo quodam dicto communiter dat 

Riedebroec sito ibidem contigue iuxta hereditatem Thome dicti Hoghe 

insuper ex hereditaria paccione viginti octo lopinorum siliginis dicte 
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mensure solvenda anno quolibet hereditarie termino solucionis predicto ex 

duabus peciis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Gobelini 

fratris dicti Goeswini ex utroque latere coadiacentem atque ex (dg: p) 

agro terre et orto sitis ibidem inter hereditatem Arnoldi (dg: Heijne) 

Hennen soen ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen ex alio 

(dg: insuper) et ex quarta parte cuiusdam prati siti in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici dicti des Dekens de Helmont ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Bruheze ex alio quam paccionem viginti octo 

lopinorum siliginis dicte (dg: .) mensure (dg: primodictus) primodictus 

Goeswinus pro solucione dicte paccionis (dg: septua) septem modiorum 

siliginis simul cum dictis domo horreo (dg: agr) orto agro et pratulo 

primodicto Johanni ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie 

vendidit Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere promiserunt insuper primodictus Johannes et cum eo 

dominus Theodericus Rover miles eius frater super habita et habenda ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 059v 02 vr 20-11-1388. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een b-erfcijns van 2½ oude groot 

Tournoois of ander paijment van dezelfde waarde en een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Helmond, welke cijns en pacht Johannes van Aerle zvw 

Johannes van Rutte beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in 

Aarle te leveren, gaande uit (1) 3 stukjes land, in Aarle, (1a) ter plaatse 

gnd die Langbeemden, tussen Arnoldus van den Vine Eijken enerzijds en kv 

Johannes gnd Blaffaert en Heijla gnd Metten dochter anderzijds, (1b) ter 

plaatse gnd die Hijndert, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen 

enerzijds en hr Theodericus Roveri ridder anderzijds, (1c) gnd die 

Hutakker, ter plaatse gnd die Koppel, tussen kvw Henricus gnd Kij.... 

enerzijds en Johannes van Bruheze, met een gemene weg ertussen, anderzijds, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit (2a) een 

stukje land, in Aarle, tussen een gemene weg enerzijds en Elizabeth wv 

Ghenekinus gnd Carnets anderzijds, (2b) een huis en tuin, naast voornoemd 

stukje, welke pacht van 1 mud eerstgenoemde Johannes van Arle mede tot 

onderpand had gesteld voor de pacht van 4 mud. Eerstgenoemde Johannes en 

zijn broer hr Theodericus Rover ridder beloofden garantie. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarium 

censum duorum et dimidii antiquorum grossorum Turonensium vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris atque hereditariam paccionem quat[uor m]odiorum 

siliginis mensure de Helmont quos Johannes de Aerle filius quondam 

Johannis de Rutte promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditarie purificationis et in parochia de Aer#le# (dg: ....) tradendos 

ex tribus particulis terre sitis in dicta parochia de Aerle quarum una in 

loco dicto die Langbeemde inter hereditatem Arnoldi van den Vine Eijken 

ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis dicti Blaffaert (dg: -t) 

et Heijle dicte Metten dochter ex alio altera in loco dicto die Hijndert 

inter hereditatem conventus de Bijnderen ex [uno et] inter hereditatem 

[domini] Theoderici Roveri militis ex alio et tercia dicta die Hutacker 

in loco dicto die Coppel inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

dicti Kij.... ex uno et inter hereditatem Johannis de Bruheze (dg: ex 

alio) quadam via communi interiacente ex alio sunt situate insuper ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte [mensure] solvenda 

hereditarie ex quadam particula terre sita in dicta parochia inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Ghenekini dicti Carnets ex alio atque ex domo et orto dicte particule 

terre adiacentibus quam paccionem unius modii siliginis primodictus 

Johannes de Arle simul cum predictis tribus particulis terre primodicto 

Johanni pro solucione dicte paccionis quatuor modiorum siliginis ad 

pignus imposuit prout in litteris vendidit Godefrido de Gheldorp filio 
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quondam Philippi de Eijcke supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promiserunt 

primodictus Johannes et cum eo dominus Theodericus Rover miles eius 

frater super habita et habenda ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 059v 03 vr 20-11-1388. 

En Johannes, hr Theodericus of hun erfgenamen kunnen terugkopen wanneer ze 

willen, (1) tussen nu en het octaaf van Sint-Jan-Baptist aanstaande (do 01-

07-1389) met 154 oude schilden of de waarde, (2) binnen 8 dagen voor of na 

Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1390) met 154 oude schilden of de waarde 

en 7 mud rogge eens, (3) daarna met 154 oude schilden of de waarde en de 

volledige pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Henricus Stierken, zijn zoon hr Henricus Stierken 

subdiaken en Henricus van den Zanden. 

 

A. 

Et poterint #Johannes et dominus Theodericus seu post eos eorum vel 

alterius eorum heres vel heredes# redimere semper quando voluerit iuxta 

modum sequentem videlicet infra hinc et (dg: festum nati) octavas 

nativitatis Johannis baptiste proxime futuras cum centum et LIIII aude 

scilde boni auri et iusti ponderis seu valorem seu ?in festo 

purificationis proxime futuro #ultra annum# vel infra octo dies 

precedentes vel infra octo dies sine medio sequentes cum dicta pecunia et 

cum septem modiis siliginis dicte mensure semel dandis et (dg: ex) 

interim postea quandocumque eis vel eorum alteri seu eorundem heredibus 

placuerit (dg: cum dicta ..) cum dicta pecunia et cum plena paccione anni 

(dg: a) redemptionis ut in forma. Acta in camera presentibus Henrico 

Stierken domino Henrico Stierken eius filio (dg: sij) subdijacone et 

Henrico van den Zanden testibus anno LXXX octavo mensis novembris in 

crastino Elizabeth hora complete. 

 

BP 1178 f 059v 04 vr 20-11-1388. 

Godefridus zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis, dv Henricus 

van Diegheden en wv Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen, 

droegen over aan Gerardus zvw voornoemde Johannes Rutghers soen en Johannes 

van Dijnther zv hr Paulus van Dijnter priester ev Katherina dvw Gerardus 

van Mierde het vruchtgebruik dat voornoemde Mechtildis heeft in de helft 

van 5½ hont 7 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoelbeemden, tussen 

wijlen hr Egidius Meijssen soen priester enerzijds en Johannes van 

Ghemonden anderzijds, welke 5½ hont 7 roeden wijlen voornoemde Nijcholaus 

Nijcoel gekocht had van Goeswinus van Meghen zvw Johannes van Meghen. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Groetart. 

 

Godefridus filius Willelmi Vos pistoris maritus legitimus (dg: le) 

Mechtildis sue uxoris filie Henrici de Diegheden relicte quondam 

Nijcholai dicti Nijcoel filii quondam Johannis dicti Rutghers soen et 

dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte (dg: Mette 

com) Mechtildi competentem in medietate quinque et dimidii hont et septem 

virgatarum terre sitarum in parochia de Os in loco dicto die Hoelbeemden 

inter hereditatem domini quondam Egidii (dg: Meijssen) Meijssen soen 

presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis de Ghemonden ex alio (dg: 

qu) que quinque et dimidium hont et septem virgatas terre dictus quondam 

Nijcholaus Nijcoel erga Goeswinum de Meghen filium quondam Johannis de 

Meghen acquisiverat emendo prout in litteris supportaverunt Gerardo filio 

dicti quondam !Rutghers soen et Johanni de Dijnther filio domini Pauli de 

Dijnter presbitri marito et tutori legitimo Katherine sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Mierde promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Willelmus et Rover datum #(dg: sexta post)# 

in crastino Elizabeth. Tradetur littera Arnoldo Groetart. 
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BP 1178 f 059v 05 vr 20-11-1388. 

Voornoemde Gerardus en Johannes van Dijnter ev etc verkochten voornoemde 5½ 

hont 7 roeden, die nu aan hen behoren, aan Arnoldus gnd Groetart. 

Voornoemde Gerardus beloofde dat Rutgherus en Mechtildis, kvw voornoemde 

Johannes Rutghers soen, nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Dicti Gerardus et Johannes de Dijnter maritus etc ut supra dicta quinque 

et dimidium hont et septem virgatas terre et que nunc ad se spectare 

dicebant vendiderunt Arnoldo dicto Groetart #supportaverunt# cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper dictus Gerardus super omnia quod ipse Rutgherum 

et Mechtildem liberos dicti quondam Johannis Rutghers soen perpetue tales 

habebit quod nunquam presument se jus in premissis habere. Testes 

Coptiten et Rover datum sexta post Elizabeth. 

 

BP 1178 f 059v 06 za 21-11-1388. 

Jacobus zv Henricus gnd Zelen soen molenaar verkocht aan Johannes gnd 

Moelnere zvw Johannes gnd Moelnere een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van verkoper in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds 

en erfgoed van Johannes gnd Sluijsken anderzijds. Verkoper en zijn vader 

beloofden lasten af te handelen, behalve de hertogencijns en 52 schelling 

voornoemd geld b-erfcijns. 

 

(dg: Joh) Jacobus filius Henrici dicti Zelen soen multoris hereditarie 

vendidit Johanni dicto Moelnere filio quondam Johannis dicti Moelnere 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et area et orto dicti venditoris sitis in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Sluijsken ex alio ut dicebat promittens (dg: 

warandiam et obligationem de) et cum eo dictus Henricus Zelen soen eius 

pater indivisi super omnia warandiam et aliam #obligationem# deponere 

exceptis censu domini ducis et LII solidis dicte monete hereditarii 

census exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et 

Dordrecht datum sabbato post Elizabeth. 

 

BP 1178 f 059v 07 za 21-11-1388. 

Willelmus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Wouters (dg: pre) soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 059v 08 za 21-11-1388. 

Wellinus Erenbrechts soen van Nijsterle verklaarde dat Godefridus Sceijvel, 

diens broer Johannes Sceijvel en Ywanus van Gravia het tweede derde 

gedeelte hebben betaald van 32 Hollandse gulden, welke 32 Hollandse gulden 

voornoemde Godefridus, Johannes en Ywanus aan voornoemde Wellinus beloofd 

hadden wegens het zoenakkoord mbt de dood van Johannes Erenbrechts soen bv 

voornoemde Wellinus, veroorzaakt door Theodericus Splittaf. 

 

Wellinus Erenbrechts soen de Nijsterle palam recognovit sibi per 

Godefridum Sceijvel Johannem Sceijvel eius fratrem et Ywanum de Gravia 

fore (dg: persolven) #secundam# terciam partem persolutam de XXXII 

florenis dictis gulden Hollandie quos XXXII Hollant gulden dicti 

Godefridus Johannes et Ywanus promiserant dicto Wellino occacione 

#per#reconciliacionis #necis# quondam Johannis Erenbrechts soen fratris 

olim dicti Wellini facte per Theodericum Splittaf. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 C 14 f. 60. 

 Dominica post Elizabeth: zondag 22-11-1388. 
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BP 1178 f 060r 01 zo 22-11-1388. 

Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen, Goderadis dvw Goeswinus zvw 

Johannes van den Steen, Hubertus Steenwech ev Cristiana, Ludolphus van 

Boemel ev Johanna, dvw voornoemde Goeswinus van den Steen, Elizabeth dv 

Johannes Bije van Zelant en Johannes zv Volcquinus Mijs soen ev Goderadis 

dv voornoemde Johannes Bije, voor hen zelf en voor Marcelius en Henricus62, 

kv voornoemde Johannes Bije, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

gekomen waren na overlijden van mr Gerardus van den Steen zvw voornoemde 

Johannes van den Steen. 

Eerstgenoemde Goeswinus kreeg (1) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude 

groot Tournoois etc voor 16 penning gerekend, gaande uit 2 roeden land van 

Baudewinus zv Heijnmannus van Hedechusen, in Drunen, bij Jacobus gnd Colne, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd oud geld, die Elizabeth wv 

Willelmus Jacobs soen, haar broer Goeswinus en hun schoonzoon Jacobus gnd 

Jacobs soen aan voornoemde wijlen Johannes van den Steen betaalden, met 

Sint-Andreas, gaande uit 3 roeden land in Drunen. Elizabeth en Johannes zv 

Volcquinus beloofden dat Marcelius en Henricus, kv Johannes Bije, afstand 

zullen doen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis van der Dijesen (dg: Godefri) Goderadis 

filia quondam Goeswini filii quondam Johannis de Lap[ide] ....... ....... 

[Hubertus Steen]wech maritus et tutor legitimus Cristiane sue uxoris 

Ludolphus (dg: filus quondam) de Boemel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Johanne [sue uxoris filiarum] dicti quondam Goeswini de Lapide 

Elizabeth filia Johannis Bije de Zelant cum tutore et (dg: ...) 

[Johannes] filius Volcquini (dg: .) Mijs soen [maritus] et tutor 

legitimus (dg: Godefri) Goderadis sue uxoris filie dicti Johannis Bije 

pro se ipsis Elizabeth et Johanne et pro Marcelio et Henrico fratribus 

liberis dicti Johannis Bije palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis eis de morte quondam 

magistri #Gerardi# de Lapide filii dicti quondam Johannis de Lapide 

successione advolutis mediante qua divisione (dg: mediante) hereditarius 

census XX solidorum grosso Turonensi antiquo etc pro XVI denariis 

computato (dg: qu) solvendus hereditarie ex duabus virgatis terre 

Baudewini filii Heijnmanni de Hedechusen sitis in Druenen prope 

hereditatem Jacobi dicti Colne item hereditarius census XX solidorum 

dicte monete veteris quem Elizabeth relicta quondam Willelmi Jacobs soen 

Goeswinus eius frater et Jacobus (dg: Ja f) dictus Jacobs soen eorum 

gener dicto quondam Johanni de Lapide solvere tenebantur hereditarie 

Andree ex tribus virgatis terre sitis in Druenen predicta primodicto 

Goeswino cesserunt in partem promittentes cum tutore ratam et dampna 

equaliter portabunt. Quo facto dicti Elizabeth et Johannes filius 

Volcquini promiserunt (dg: q i) super omnia quod ipsi dictos Marcelium et 

Henricum liberos dicti Johannis Bije facient renunciare ad opus (dg: 

dicti G) primodicti Goeswini. Testes Heijme et Coptiten datum dominica 

post Elizabeth. 

 

BP 1178 f 060r 02 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Goderadis dvw voornoemde Goeswinus van den Steen kreeg een 

n-erfcijns van 5 pond geld, uit een b-erfcijns van 30 pond geld, welke 

cijns van 30 pond, voornoemde wijlen mr Gerardus zvw Johannes van den Steen 

beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

de Jodenpoort, die eertijds was van voornoemde wijlen Johannes van den 

Steen, in Den Bosch, aan de Zadelmakerstraat, en uit huizingen, behorend 

bij voornoemde poort en daarbij gelegen, strekkend tot aan Henricus 

Goetkijnt. 

 

                         
62 Henricus komt verder in de delingsakten niet voor. Wel wordt in BP 1178 f 

060r 09 beloofd dat hij geen rechten zal doen gelden in een tiende gedeelte 

van een huis, erf, stal en tuin, dat verkocht wordt. 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

171 

Et mediante qua divisione hereditarius census quinque librarum monete 

(dg: he) de hereditario censu XXXta (dg: so) librarum monete quem censum 

(dg: d) XXX librarum dictus quondam magister Gerardus filius quondam 

Johannis de Lapide solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis (dg: de) ex porta judeorum que fuerat [dicti] quondam 

Johannis de Lapide sita in Busco ad vicum selliparorum et ex mansionibus 

ad dictam portam spectantibus et iuxta eandem situatis tendentibus usque 

ad hereditatem Henrici Goetkijnt atque ex ceteris attinentiis eiusdem 

porte singulis et universis (dg: p) dicto Goderadi filio dicti quondam 

Goeswini de Lapide cessit in partem promittentes cum tutore ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 03 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Hubertus Steenwech kreeg een n-erfcijns van 5 pond geld, uit 

voornoemde cijns van 30 pond geld. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quinque librarum monete de 

dicto censu XXXta librarum monete dicto Huberto cessit in partem 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 04 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Ludolphus van Boemel kreeg een n-erfcijns van 5 pond geld, uit 

voornoemde cijns van 30 pond. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quinque librarum monete de 

dicto censu XXX librarum dicto Ludolpho cessit in partem promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 05 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Elizabeth dv Johannes Bije van Zelant, haar broer Marcelius en 

Johannes zv Volcquinus Mijs soen kregen een n-erfcijns63 van 15 pond geld 

uit voornoemde cijns van 30 pond. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius (dg: he) census quindecim librarum 

monete de dicto censu XXX librarum dictis Elizabeth #et Marcelio eius 

fratri et# Johanni filio Volcquini [Mijs soen] (dg: et Marcelio) cessit 

in partem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 06 zo 22-11-1388. 

Goderadis dvw Goeswinus van den Steen, Hubertus Steenwech ev Cristiana, en 

Ludolphus van Boemel ev Johanna, dvw voornoemde Goeswinus van den Steen, 

droegen over aan Elizabeth dv Johannes Bije van Zelant en aan Johannes zv 

Volcquinus Mijs soen, tbv hen en Marcelius zv voornoemde Johannes Bije, (1) 

een b-erfcijns64 van 40 schelling, een oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, waarin Gerongius handschoenmaker 

woonde, in Den Bosch, in de Vughterstraat, aan voornoemde wijlen Goeswinus 

van den Steen verkocht door Arnoldus van den Hoernoc, (2) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan voornoemde 

wijlen Goeswinus van den Steen verkocht door Enghelbertus gnd Tolder, (3) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, aan 

voornoemde wijlen Goeswinus van den Steen verkocht door Henricus zvw 

Walterus gnd van Oekel. 

 

                         
63 Zie → BP 1181 p 502v 04 ±vr 12-09-1399, meest waarschjnlijk Elizabeth dv Johannes Bije van 
Zelant droeg waarschijnlijk haar 5 pond in de cijns over aan haar broer Marcelius. 
64 Zie → BP 1181 p 502v 05 ±vr 12-09-1399 (1), overdracht van 1/3 deel in 

deze cijns en erfpachten. 
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(dg: Godesc) Goderadis filia quondam (dg: Ja) Goeswini van den Steen cum 

tutore Hubertus Steenwech maritus et tutor legitimus (dg: Eliza) 

Cristiane sue uxoris et Ludolphus de Boemel maritus et tutor legitimus 

Johanne sue uxoris filiarum dicti quondam Goeswini van den Steen 

hereditarium censum quadraginta solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo [et area] in qua Gerongius cijrothecarius 

commorari consuevit sita in Busco in vico Vuchtensi venditum dicto 

quondam Goeswino van den Steen ab Arnoldo van den Hoernoc prout in 

litteris item hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: i) venditam dicto quondam 

Goeswino van den Steen ab Enghelberto dicto Tolder prout in litteris item 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex quadam pecia terre siliginee sita in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout venditam dicto quondam 

Goeswino van den Steen ab Henrico filio quondam Walteri dicti de Oekel 

prout in litteris supportaverunt Elizabeth filie (dg: q) Johannis Bije de 

Zelant et Johanni filio Volcquini Mijs soen ad opus eorum et ad opus 

Marcelii filii dicti Johannis Bije cum litteris et (dg: jure) aliis et 

jure promittentes (dg: cum) ratam servare et obligationem [ex] parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 07 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Hubertus en Ludolphus droegen over aan Goderadis dvw Goeswinus 

van den Steen 2/3 deel in 1 morgen land, in Eersel, tussen Denkinus zv 

Gerardus enerzijds en Bertoldus gnd Luwe van Empel anderzijds, welke morgen 

voornoemde Goeswinus van den Steen verworven had van voornoemde Bertoldus 

Luwe. 

 

Dicti Hubertus et Ludolphus ut supra duas tercias partes ad se spectantes 

in uno iugero terre sito in parochia de Eersel inter hereditatem Denkini 

filii Gerardi ex uno et inter hereditatem Bertoldi dicti Luwe de Empel ex 

alio (dg: sup) quod iuger terre dictus Goeswinus van den Steen (dg: erga 

dictum van den Steen) erga dictum Bertoldum Luwe acquisiverat prout in 

litteris supportaverunt Goderadi filie dicti quondam Goeswini van den 

Steen cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 08 zo 22-11-1388. 

Gerardus van Vladeracken en Walterus van Oekel verklaarden dat het stenen 

bouwwerk gnd gevel, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen erfgoederen van voornoemde Gerardus 

en Walterus, ter dikte van 1½ voet op het erfgoed van voornoemde Gerardus, 

en ter dikte van 1½ voet op het erfgoed van voornoemde Walterus, met de 

ondergrond, gemeenschappelijk eigendom is van voornoemde Gerardus en 

Walterus. Beiden mogen erin en erop bouwen en hun gebouwen erin verankeren. 

Wat iemand breekt moet hij zelf herstellen. 

 

Gerardus de Vladeracken et Walterus de Oekel palam recognoverunt quod 

(dg: ...) edificium (dg: dictum) lapideum dictum ghevel situm in Busco in 

vico tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium scilicet inter 

hereditatem dictorum Gerardi et Walteri (dg: et inter partim supra 

hereditatem dicti Gerardi et partim supra hereditatem dicti Walteri) 

#scilicet ad spissitudinem unius et dimidie pedatarum supra hereditatem 

dicti Gerardi et [ad spissitudinem unius et] dimidie pedatarum supra 

hereditatem dicti Walteri# cum (dg: suo) fundo dicti edificii ghevel 

vocati #prout ibidem et in ea quantitate ibidem ad presens situm est# est 

et permanebit perpetue communis Gerardi et Walteri predictorum ita 

scilicet quod quislibet [eorum] poterit edificare in et supra dictum 

edificium ghevel vocatum et sua edificia in eodem per anchoras #et per 
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stant vincken# et alias firmanda et inponenda ad eius profectum scilicet 

quecumque unus eorum in huiusmodi ghevel (dg: .......) fregerit cum suis 

edificiis hoc idem reparare et reedificare tenebitur promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060r 09 zo 22-11-1388. 

Voornoemde Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen, Goderadis dvw Goeswinus 

zvw Johannes van den Steen, Hubertus Steenwech ev Cristiana, Ludolphus van 

Boemel ev Johanna, dvw voornoemde Goeswinus van den Steen, Elizabeth dv 

Johannes Bije van Zelant en Johannes zv Volcquinus Mijs soen ev Goderadis 

dv voornoemde Johannes Bije droegen over aan Mechtildis wv Jacobus Coptiten 

(1) 1/10 deel, dat behoorde aan mr Gerardus van den Steen, in een stenen 

huis, erf en aangelegen stal, in Den Bosch, achter de kerk van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus van Uden enerzijds en erfgoed 

van wijlen Noudekinus gnd Noudeken anderzijds, (2) 1/10 deel, dat aan 

voornoemde wijlen mr Gerardus behoorde, in een tuin in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Uilenburg, achter erfgoed van een zekere Bellen. Voornoemde 

Elizabeth en Johannes zv Volcquinus beloofden dat Marcelius en Henricus, kv 

voornoemde Johannes Bije, nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Supradicti Goeswinus Goderadis Hubertus (dg: ..) Ludolphus Elizabeth et 

Johannes ut supra decimam partem que ad magistrum Gerardum de Lapide 

spectabat in domo lapidea et area atque in stabulo sibi adiacente sitis 

in Busco retro ecclesiam fratrum minorum inter hereditatem Henrici de 

Uden ex uno et inter hereditatem quondam (dg: q) Noudekini dicti Noudeken 

ex alio atque (dg: dece p) decimam partem que ad dictum quondam magistrum 

Gerardum spectabat in quodam orto sito in Busco ad locum (dg: U) dictum 

Ulenborch (dg: inter he) retro hereditatem cuiusdam dicti Bellen (dg: ex 

inter) supportaverunt Mec[htil]di relicte quondam (dg: .......) Jac[obi] 

Coptiten promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promiserunt insuper dicti Elizabeth cum tutore et Johannes 

filius Volcquini (dg: q) indivisi super omnia quod ipsi Marcelium et 

Henricum fratres liberos dicti Johannis Bije perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 D 01 f. 60v. 

 in crastino Clementis: maandag 23-11-1388. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1388. 

 

BP 1178 f 060v 01 ma 23-11-1388. 

Theodericus die Vetten zvw Matheus die Vette, Godefridus Punder ev Hilla, 

en Gerardus van Brede ev Heijlzoeta, dvw voornoemde Matheus Vette, maakten 

een erfdeling van goederen die zij bezitten. 

Voornoemde Theodericus Vette kreeg de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Arnoldus Thijskini enerzijds en 

erfgoed van Jacobus Meelman anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van 

Arnoldus Thijskini. 

Theodericus zal de helft van een erfcijns van 3 pond 8 schelling oude 

pecunia betalen, die uit het gehele huis en erf gaat. Godefridus Punder zal 

de andere helft van deze cijns betalen. De brief overhandigen aan 

Godefridus. 

 

#(dg: quatuor iugera terre sit)# 

[Theodericus die] Vetten filius quondam Mathei die Vette Godefridus 

Punder maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie (dg: dicti 

quondam Mathei Vette) et Gerardus de Brede maritus et tutor legitimus 

Heijlzoete sue uxoris filiarum dicti quondam Mathei Vette palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

hereditatibus et bonis ad se spectantibus mediante qua divisione (dg: 

domus et area) medietas domus et aree site in Busco ad forum piscium (dg: 

supra) inter hereditatem Arnoldi Thijskini ex uno et inter hereditatem 
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Jacobi Meelman ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Arnoldi Thijskini dicto Theoderico Vette cessit 

in partem ut (dg: dicebat) alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt tali condicione 

quod dictus Theodericus medietatem hereditarii census trium librarum et 

octo solidorum (dg: antiquorum) antique pecunie ex (dg: dictis) dicta 

(dg: dic) integra domo et area de jure solvendi solvet annuatim de dicta 

sua medietate dicte domus et aree sic quod supra aliam medietatem #ad 

dictum Godefridum# dicte domus et aree domus non eveniant et simili modo 

dictus Godefridus Punder reliquam medietatem dicti census III librarum et 

VIII solidorum antique pecunie singulis annis taliter dabit ex dicta 

reliqua (dg: sua) medietate ad se spectante sic quod ?nec dicto 

Theoderico et supra primodictam medietatem dicto Theoderico in partem 

cessam dampna exinde non eveniant. Testes Rover et Dordrecht datum in 

crastino Clementis. Tradetur littera Godefrido. 

 

BP 1178 f 060v 02 ma 23-11-1388. 

Voornoemde Godefridus Punder kreeg de andere helft van voornoemd huis en 

erf, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van Jacobus Meelman. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicte domus et aree scilicet 

illa medietas que sita est iuxta #dictam# hereditatem dicti Jacobi 

Meelman dicto Godefrido Punder cessit in partem promittentes ?ut ?supra 

addita condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 03 ma 23-11-1388. 

Voornoemde Gerardus van Brede kreeg (1) een huis en erf in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Vismarkt naar het klooster van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus Hammaker de jongere enerzijds 

en erfgoed van Henricus Hammaker de oudere anderzijds, (2) een b-erfcijns 

van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit alle goederen van Henricus zvw Henricus zv Marcelius, 

welke cijns Elizabeth gnd Matheus gekocht had van Leonius van Erpe ev Agnes 

dvw Nijcholaus van Meghen. 

 

Et mediante qua divisione domus et (dg: ..) area sita in Busco in vico 

tendente a (dg: vico) foro piscium versus claustrum fratrum minorum inter 

hereditatem Henrici Hammaker junioris ex uno et inter hereditatem Henrici 

(dg: Hamne) Hammaker senioris ex alio atque (dg: hereditatem) 

hereditarius census quinque librarum monete solvendus hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus bonis Henrici filii 

quondam Henrici filii Marcelii habitis et habendis quem censum Elizabeth 

dicta Matheus erga Leonium de Erpe maritum et tutorem legitimum Agnetis 

sue uxoris filie quondam Nijcholai de Meghen emendo acquisiverat prout in 

litteris dicto Gerardo de Brede cesserunt in partem promittentes ratam 

servare et dampna etc tali condicione quod dictus Gerardus solvet ex 

predicta domo et area censum exinde de jure solvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 060v 04 ma 23-11-1388. 

Voornoemde Theodericus gaf zijn helft in voornoemd huis en erf uit aan 

Godefridus Punder; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en 

thans voor een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Godefridus de andere helft tot onderpand. De brief van 

Theodericus overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Dictus Theodericus dictam medietatem ad se spectantem in dicta domo et 

area dedit ad hereditarium censum (dg: Ge) Godefrido Punder ab eodem 

hereditarie ossidendam pro censibus exinde prius solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu XII librarum monete dando sibi ab alio 
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mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate promittens ratam 

servare servare et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Godefridus reliquam medietatem ad se 

spectantem in dicta domo et area ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Theoderici dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 060v 05 ma 23-11-1388. 

Elizabeth van Uden vernaderde, in afwezigheid van Theodericus Berwout en 

Henricus Steenwech, de helft van een hoeve, in Berlicum, welke helft aan 

voornoemde Theodericus en Henricus was verkocht door Ludingus zvw Petrus 

Pijnappel. 

 

Elizabeth de Uden (dg: prebuit et reportavit pa) in absentia Theoderici 

Berwout et (dg: Arnoldi Berwout) #Henrici Steenwech prebuit# ad 

redimendum medietatem mansi siti in parochia de Berlikem venditam dictis 

Theoderico et (dg: Arnoldo) #Henrico# a Ludingo filio quondam Petri 

Pijnappel ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 06 do 26-11-1388. 

Laurencius zvw Jacobus gnd Storken verkocht aan Godefridus van Vlimen een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Lambertus Canart enerzijds en erfgoed 

van Albertus van den Grave anderzijds, reeds belast met 3 pond voornoemd 

geld. 

 

Laurencius filius quondam Jacobi dicti Storken hereditarie vendidit 

Godefrido de Vlimen hereditarium censum (dg: XX solidorum) XX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) 

#Johannis# et primo termino nativitatis (dg: D) Johannis proxime futuro 

ex domo et area sita in Buscoducis ad (dg: vicum) finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Lamberti Canart ex uno et inter 

hereditatem Alberti van den Grave ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus libris dicte monete exinde prius 

solvendis. Testes Heijme et Coptiten datum in crastino Katherine. 

 

BP 1178 f 060v 07 do 26-11-1388. 

Destijds had Jacobus zvw Petrus Steenwech verkocht aan Cristianus zvw 

Albertus van den Berghe 50 schelling b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frnakrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen bij Heze, in een land gnd 

Deijgen. Voornoemde Cristianus droeg thans over aan Ghevardus Stummeken een 

n-erfcijns van 23 schelling 4 penning, 1 groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, gaande uit 

voornoemde cijns van 50 schelling voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus filius quondam Petri Steenwech 

quinquaginta solidos annui et hereditarii census grosso Turonensi denario 

monete regis Francie (dg: pro) antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris ex annuo et hereditario 

censu octo librarum dicte monete solvendo hereditarie purificationis ex 

bonis sitis apud Heze in terra dicta Deijgen atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis hereditaria vendidisset Cristiano (dg: d) filio quondam 

Alberti van den Berghe prout in litteris (dg: here) constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Cristianus (dg: dictum jus et) 

hereditarium censum XXIII solidorum et quatuor denariorum grosso 

Turonensi denario etc pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris de dicto censu quinquaginta solidorum dicte monete 
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supportavit Ghevardo Stummeken cum litteris et jure occacione dicti 

census XXIII solidorum et quatuor (dg: libr) denariorum dicte monete 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 08 do 26-11-1388. 

Henricus die Bruijn, zijn broer Theodericus die Bruijn en Johannes zvw 

Henricus die Joncker beloofden aan Johannes Raven, tbv vrouwe Ermgardis van 

Werthuse dvw Arnoldus van Waderle, 50 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Henricus die Bruijn Theodericus die Bruijn eius frater et Johannes filius 

quondam Henrici die (dg: Jongh) Joncker promiserunt Johanni Raven ad opus 

domine Ermgardis de Werthuse filie quondam Arnoldi de Waderle L Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 09 do 26-11-1388. 

Johannes die Bever, Rodolphus die Bever zv Henricus Alarts soen en Albertus 

Cleijs soen beloofden aan Conrardus Pijecke 29½ Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Katherina aanstaande (do 25-11-1389) te betalen. 

 

Johannes die Bever #Rodolphus die Bever filius Henrici Alarts soen et 

Albertus Cleijs soen# promiserunt (dg: Conrardo) Conrardo Pijecke XXIX et 

dimidium Hollant gulden (dg: seu va) #seu valorem# ad festum Katherine 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 10 do 26-11-1388. 

(dg: de eerste). 

 

(dg: primus). 

 

BP 1178 f 060v 11 do 26-11-1388. 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan Hermannus Oeden soen een 

b-erfcijns65 van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit een akker gnd die Kalverhof, 8 lopen gerst groot, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Spoordonk, welke cijns Zegerus gnd Hughen soen, grootvader 

van voornoemde Tielmannus, gekocht had van Johannes molenaar van Spoerdonc 

zvw Hessello molenaar, en welke cijns voornoemde Tielmannus nu bezit. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Haenwijc hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendum de quodam agro conventualiter die Calverhof nuncupato octo 

lopina ordei mensure de Oerscot in semine capiente sito in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Spoerdonc quem censum Zegerus dictus Hughen soen 

avus olim dicti Tielmanni erga Johannem molendinarium (dg: f) de 

Spoerdonc filium quondam Hessellonis molendinarii emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem censum dictus Tielmannus nunc ad se spectare 

dicebat integraliter (dg: s) vendidit Hermanno Oeden soen supportavit cum 

literis et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte) et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum et ex parte 

quorumcumque heredum #dicti# quondam Zegeri Hugen soen deponere. Testes 

Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 12 do 26-11-1388. 

Voornoemde Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan Hermannus 

Oeden soen ¼ deel van ½ morgen land van wijlen Zegherus Hugen soen, gelegen 

op die Wolfsdonk, belast met de cijns aan de stad Den Bosch. 

 

                         
65 Zie → BP 1179 p 266v 13 do 06-07-1391, verkoop van de cijns. 
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Dictus Tielmannus quartam partem (dg: uni) dimidii iugeris terre quondam 

Zegheri Hugen soen siti in loco dicto (dg: die) op die Wolfsdonc vendidit 

Hermanno (dg: de) Oeden soen promittens (dg: ratam) warandiam et 

obligationem et (dg: ob) impeticionem deponere excepto (dg: III) censu 

oppidi de Busco exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 060v 13 do 26-11-1388. 

Rodolphus Vrient droeg over aan zijn dochter Jutta, tbv voornoemde Jutta en 

haar zuster Oda dv voornoemde Rodolphus Vrient, zijn vruchtgebruik in (1) 

een kamp, 3 morgen minus 1 hont groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd in het Ledebroek, tussen Henricus Steijmpel enerzijds en kvw 

Johannes Bijtter anderzijds, (2) een kamp, 3 morgen groot, aldaar, tussen 

wijlen Martinus van Kessel enerzijds en Arnoldus Didden soen van der 

Poeldonc anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus Steijmpel. 

 

Rodolphus Vrient suum usufructum sibi competentem in quodam campo tria 

iugera minus uno hont continente sito infra libertatem opidi de Busco in 

loco dicto int Ledebroec inter hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Bijtter ex alio atque in 

quodam campo tria iugera continente sito ibidem inter hereditatem quondam 

Martini de Kessel ex uno et inter hereditatem Arnoldi Didden soen van der 

Poeldonc ex alio ut dicebat supportavit (dg: J..) Jutte sue filie ad opus 

eiusdem Jutte et ad opus Ode eius sororis filie dicti Rodolphi Vrient 

promittens (dg: warandiam) ratam et obligationem ex parte sui (dg: de) in 

[dicto] usufructu existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Henrico Steijmpel. 

 

1178 mf2 D 02 f. 61. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1388. 

 in crastino Katherine anno LXXX octavo: donderdag 26-11-1388. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1388. 

 

BP 1178 f 061r 01 do 26-11-1388. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere: een deel uit een erfgoed 

van eerstgenoemde Arnoldus, in Os, tussen Pelgrimus snijder enerzijds en 

een gemeen straatje anderzijds, te weten het stuk gelegen in Oss, tussen 

Pelgrimus snijder enerzijds en het resterend erfgoed van eerstgenoemde 

Arnoldus anderzijds, welk stuk land, voor, naast de gemene weg, 1/3 deel 

heeft van de breedte van geheel {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris (dg: terciam 

partem) quandam peciam terre #de hereditate primodicti Arnoldi sita in 

p[arochia de Os inter hereditatem 66Pelgrimi sartoris] ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem viculum ex alio scilicet illa (dg: parti) 

pecia que sita# sitam in Os inter hereditatem Pelg[rimi sartoris] ex uno 

et inter reliquam hereditatem (dg: d) primodicti Arnoldi ex alio et que 

pecia terre continet (dg: ante) ante iuxta communem plateam terciam 

partem latitudinis to[tius]. 

 

BP 1178 f 061r 02 do 26-11-1388. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere gaf uit aan Henricus van 

Loet zvw Johannes van Loet een stuk land uit een erfgoed van eerstgenoemde 

Arnoldus, in Oss, tussen Pelgrimus snijder enerzijds en een gemeen straatje 

anderzijds, te weten het stuk dat gelegen is naast voornoemde Pelgrimus 

snijder enerzijds en de rest van het erfgoed anderzijds, welk stuk voor bij 

de gemene weg 1/3 deel heeft van de gehele breedte van het erfgoed, reikend 

vanaf een paal die daar voor, tussen dit stuk en de rest van het erfgoed, 

geplaatst is lijnrecht achterwaarts tot aan een paal die daar geplaatst is 

op het eind van het stuk; de uitgifte geschiedde voor 1/3 deel van 12 

                         
66 Aanvulling op basis van BP 1178 f 061r 02. 
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penning paijment geld aan de kerk van Oss, 1/3 deel van 5 Keulse penning 

aan Theodericus Rover, en thans voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, 

met Sint-Willibrordus in Den Bosch te betalen. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris peciam terre de 

hereditate primodicti Arnoldi sita in Os inter hereditatem Pelgrimi 

sartoris ex uno et inter communem viculum ex alio scilicet illam (dg: pe) 

peciam terre que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Pelgrimi sartoris ex uno et inter residuum dicte hereditatis primodicti 

Arnoldi ex alio et que (dg: particula) pecia terre continet ante iuxta 

communem plateam unam terciam partem (dg: ret) #continet latitudinem# 

dicte totius hereditatis primodicti Arnoldi et #que# pecia terre tendit a 

quodam palo ibidem ante fixo inter dictam peciam terre et inter (dg: 

here) dictum residuum hereditatis primodicti Arnoldi retrorsum linealiter 

usque ad quendam palum ibidem in fine dicte pecie terre fixum ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Henrico de Loet filio quondam Johannis de 

Loet ab eodem hereditarie possidendam pro tercia parte XII denariorum 

communis pagamenti #ecclesie de Os# ex dicta integra hereditate de jure 

et (dg: ex) pro tercia parte quinque denariorum Coelsch vocatorum 

Theoderico Rover eciam ex dicta integra hereditate primodicti Arnoldi de 

jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XXX solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie Willibrordi et in Busco tradendo ex 

dicta pecia terre promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Aa et Rover datum in crastino Katherine. 

 

BP 1178 f 061r 03 do 26-11-1388. 

Theodericus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Mersman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 04 do 26-11-1388. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 7½ Brabantse 

dobbel of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Rodolphus Vrient, 

Theodericus Mersman en Hermannus Oeden soen. 

 

(dg: Arnoldus Berwout). Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum 

datam presentium medio sequentium per dicto spcaio durante cum septem et 

dimidio Brabant dobbel seu valorem et cum censu anni redempcionis ut in 

forma promittentes ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de 

Globo Rodolpho Vrient Theoderico Mersman Hermanno Oeden soen testibus 

datum in crastino Katherine anno LXXX octavo hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 061r 05 do 26-11-1388. 

Arnoldus Berwout nzvw Arnoldus Berwout verkocht aan Gerardus van Mulsen nzv 

hr Tielmannus van Mulsen priester een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), gaande uit kamers met 

ondergrond van verkoper, in Den Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan, 

tussen erfgoed van Hermannus zv Egidius Hillen soen enerzijds en het 

kerkhof van Sint-Jan anderzijds, reeds belast met 40 schelling voornoemd 

geld. 

 

Arnoldus Berwout filius naturalis quondam Arnoldi Berwout hereditarie 

vendidit Gerardo de Mulsen filio naturali domini Tielmanni de Mulsen 

presbitri hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex cameris cum suis fundis dicti venditoris sitis 

in Busco ultra cijmitherium beati Johannis inter hereditatem Hermanni 

filii Egidii Hillen soen ex uno et inter cijmitherium beati Johannis ex 

alio ut [dicebat] promittens warandiam et aliam obligationem deponere 
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exceptis XL solidis dicte monete prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 06 do 26-11-1388. 

Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic verkocht aan Egidius van den Bossche 

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

leveren, gaande uit (1) 1 bunder land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd in het Wandelaar, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en Bertoldus 

Hennen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd aan de Boenakker, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en 

erfgoed van de H.Geest in Gestel anderzijds, (3) ½ morgen land, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd die Haar, tussen erfgoed gnd dat Dodebroek 

enerzijds en Johannes Wegens anderzijds, (4) 3 lopen roggeland, gnd dat 

Krumstuk, in Gestel bij Herlaer, naast Johannes zv Truda, reeds belast met 

lasten. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici (dg: de) van den Hoernic cum tutore 

hereditarie vendidit Egidio van den Bossche hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex uno bonario terre sito in 

parochia de Ghestel (dg: de H) prope Herlaer in loco dicto int Wandelaer 

inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem 

Bertoldi Hennen soen ex alio item ex sextariata terre siliginee sita in 

dicta parochia ad locum dictum (dg: ad) aen den Boenacker inter 

hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Ghestel ex alio item ex dimidio iugero terre sito in #dicta 

parochia# loco dicto die Haer inter hereditatem dictam dat Dodebroec ex 

uno et inter hereditatem Johannis Wegens ex alio (dg: promittens cum 

tutore) atque ex tribus lopinatis terre siliginee (dg: sitis in dicta 

parochia) #ad se spectantibus# dicta dat Crumstuc sitis in dicta parochia 

(dg: in inter) #contigue iuxta# hereditatem Johannis filii Trude (dg: ex 

uno et inter hereditatem) promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus ex prius (dg: su) solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 07 do 26-11-1388. 

Rodolphus Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Vrient prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 08 vr 27-11-1388. 

Gerardus van Boest zvw Arnoldus gnd Noijten soen verkocht aan Gerardus 

Nellen een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Pasen te 

betalen, gaande uit 2 morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd Achter op 

Beemden, tussen voornoemde Gerardus Nellen enerzijds en een gemene steeg 

gnd die Oude Steeg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Gerardus (dg: filius q) de Boest filius quondam Arnoldi #dicti# Noijten 

soen hereditarie vendidit Gerardo Nellen hereditarium censum unius aude 

scilt Francie seu valorem solvendum hereditarie pasce ex duobus iugeribus 

terre sitis in parochia de Groet Lijt in (dg: -ter) loco dicto After op 

Beemden (dg: ing) inter hereditatem dicti Gerardi Nellen ex uno et inter 

communem stegam dictam die Aude Stege ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domino fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes (dg: Aggere et) Emont et Aggere datum sexta 

post Katherine. 

 

BP 1178 f 061r 09 vr 27-11-1388. 

Rodolphus zv Hubertus van den Hake droeg over aan Egidius gnd Voeghel een 

stuk heideland met gebouwen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Griensven, tussen Albertus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen enerzijds 
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en Johannes van Lijnter anderzijds, welk stuk met gebouwen voornoemde 

Rodolphus verworven had van Gerardus zvw Ghibo Hezen soen van Casteren. 

 

Rodolphus filius Huberti van den Hake peciam terre mericalis sitam infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem 

(dg: Alberti) Alberti filii quondam Henrici dicti Aelbrechts soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Lijnter ex alio simul cum edificiis 

supra dictam peciam terre consistentibus (dg: q) quam peciam terre cum 

suis (dg: at) edificiis dictus Rodolphus erga Gerardum filium quondam 

Ghibonis Hezen soen de Casteren acquisiverat prout in litteris 

supportavit Egidio dicto Voeghel cum litteris et aliis jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: p) deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 061r 10 vr 27-11-1388. 

Gielijs die Vrieze zvw Willelmus die Vrieze van Eirde verkocht aan Arnoldus 

die Moelner van Vechel een stuk beemd, in Veghel, naast de plaats gnd die 

Oude Brug, tussen hr Adam van Berchen ridder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Gielijs die Vrieze filius quondam Willelmi die Vrieze de Eirde peciam 

prati sitam in parocia de Vechel (dg: in loco) juxta locum dictum die 

Aude (dg: Brug) Brugge inter hereditatem domini Ade de Berchen (dg: ex) 

militis ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo die Moelner de Vechel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 11 vr 27-11-1388. 

Jutta dv Rodolphus Vrient verkocht aan Henricus Steijmpel de helft van 3 

morgen minus 1 hont land, achter het klooster Porta Celi, ter plaatse gnd 

in het Ledebroek, tussen Henricus Steijmpel enerzijds en kvw Johannes 

Bijtter anderzijds, te weten de helft naast kvw Everardus van den Water. 

Voornoemde Jutta en voornoemde Rodolphus Vrient beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 7½ schelling (dg: aan de stad) die eruit gaan. Oda 

minderjarige dv voornoemde Rodolphus Vrient zal, zodra ze meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Jutta filia (dg: q) Rodolphi Vrient cum tutore (dg: octo et dimidium 

hont) #medietatem trium iugerum terre minus uno hont# terre sitorum 

(verbeterd uit: sitam) retro conventum de Porta Celi in loco dicto int 

Ledebroec inter hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Bijtter ex alio scilicet illam medietatem (dg: 

-s) que sita est contigue iuxta hereditatem liberorum quondam Everardi 

van den Water ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Steijmpel 

promittens cum tutore et cum eo dictus Rodolphus Vrient warandiam et 

obligationem deponere exceptis septem et dimidio solidis (dg: oppido) 

exinde solvendis et quod ipsi Odam filiam dicti Rodolphi Vrient quamcito 

ad annos pubertatis pervenerit super dicta medietate ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum (dg: supra). Testes Aa et 

Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 12 vr 27-11-1388. 

Johannes van der Drieborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Drieborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061r 13 ±vr 27-11-1388. 

Voornoemde Jutta en haar vader Rodolphus Vrient verhuurden aan Henricus 

Steijmpel de helft van voornoemde 3 morgen minus 1 hont, te weten de helft 
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richting het water gnd die Aa, voor een periode van 6 jaar. 

 

Dicti Rodolphus et Jutta medietatem dictorum trium iugerum minus uno hont 

scilicet illam medietatem que sita est versus aquam dictam die Aa 

locaverunt Henrico Steijmpel ab eodem ad spacium (dg: spaci) sex annorum 

sine medio sequentium etc promittentes warandiam dictis sex annis 

durantibus et obligationem deponere. T[estes datum supra]. 

 

BP 1178 f 061r 14 ±vr 27-11-1388. 

Voornoemde Jutta dv Rodolphus Vrient beloofde aan Johannes van Ghemert de 

jongere onderschout, tbv eenieder die het aangaat, nimmer vervreemdingen en 

verzwaringen of anderszins met of op haar goederen te doen, voordat ze 

getrouwd is of 24 jaar oud. 

 

Dicta Jutta cum tutore promisit super omnia habita et habenda Johanni de 

Ghemert juniori subsculteto ad opus omnium quorum interest quod ipsa 

numq[uam] ....... alienaciones et obligationes nec alia ad et supra bona 

quecumque eiusdem Jutte antequam perveniat ad legitimum matrimonium seu 

ad XXIIII annum sue [etatis pervenerit]. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 D 03 f. 61v. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1388. 

 in festo Andree: maandag 30-11-1388. 

 anno LXXXIX in festo conversionis Pauli: maandag 25-01-1389. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1388. 

 

BP 1178 f 061v 01 vr 27-11-1388. 

....... Corstiaens soen en zijn vrouw Nennekina dvw Arnoldus van Macharen 

droegen over aan Arnoldus en Theodericus, kvw Theodericus van Loet, het 

vruchtgebruik, aan voornoemde Nennekina behorend, in een b-erfpacht67 van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een hoeve van Petrus Pulslauwer wonend in Loen, welke pacht 

Theodericus van Loet verworven68 had van Bodo zvw Henricus Matheus ev 

Wijfkina dvw Rodolphus zv Reijnnerus bakker. 

 

....... Corstiaens soen maritus legitimus (dg: Men) Nennekine sue uxoris 

filie quondam Arnoldi de Macharen et dicta Nennekina cum eodem tamquam 

[cum] tutore (dg: s) usufructum ac totum jus dicte Nennekine competentes 

in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Andree apostoli et in Busco tradenda ex manso Petri 

Pulslauwer commorantis in Loen et ex attinentiis dicti mansi quam (dg: 

..) paccionem Theodericus de Loet erga Bodonem filium quondam Henrici 

Matheus (dg: acquisiverat) maritum et tutorem (dg: l) Wijfkine sue uxoris 

filie quondam Rodolphi filii Reijnneri pistoris acquisiverat 

supportaverunt Arnoldo et Theoderico liberis quondam Theoderici de Loet 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Aa et Berkel datum sexta post Katherine. 

 

BP 1178 f 061v 02 ±vr 27-11-1388. 

Katherina dvw Henricus van der Schant verklaarde dat hr Henricus van 

Mordrecht alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een lijfrente69,70 

van 32 pond, die voornoemde hr Henricus beloofd had aan voornoemde 

                         
67 Zie → BP 1178 f 086r 07 wo 10-02-1389, overdracht van deze pacht. 
68 Zie ← BP 1177 f 066r 11 di 04-08-1383, overdracht van de erfpacht. 
69 Zie → BP 1179 p 144v 10 do 21-03-1392, betaling van 8 pond van de termijn 

van Kerstmis. 
70 Zie → BP 1180 p 535r 08 do 20-01-1396, Johannes zvw Johannes van 

Audehoesden betaalde alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 32 

pond geld, die vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder 

betaalde aan voornoemde Katherina en wijlen haar broer Walterus. 
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Katherina en haar broer71. 

 

Katherina filia quondam Henrici van der Schant recognovit sibi fore 

satisfactum per dominum Henricum de Mordrecht (dg: de medietate ad se) de 

omnibus arrestadiis sibi restantibus occacione vitalis pensionis XXXII 

librarum quam dictus dominus Henricus promisit dicte Katherine et eius 

fratri in litteris scabinorum prout in litteris dicebat contineri. 

 

BP 1178 f 061v 03 ma 30-11-1388. 

Hr Goeswinus van Aa ridder verkocht aan broeder Petrus van Woesic, tbv zijn 

vader Rutgherus van Woesic, een n-erfcijns van 30 oude schilden, van de 

keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) de goederen gnd ter Aa, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Zelizel, (2) een tiende in Deurne, (3) een hoeve in Deurne, gnd het Goed 

Veldhoven, reeds belast met grondcijnzen. Verkoper en zijn broer hr 

Willelmus van Aa ridder beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles hereditarie vendidit (dg: domino) fratri 

Petro de Woesic ad opus (dg: domini) Rutgheri de Woesic sui patris 

hereditarium censum (dg: ..) XXX aude scilde (dg: Fran) cesaris vel 

Francie seu valorem solvendum hereditarie Remigii ex bonis dictis ter Aa 

dicti venditoris sitis in parochia de Bucstel ad locum Zelizel et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque 

consistentibus sive sitis atque (dg: attinentiis) decima ad dictum 

venditorem spectante sita in parochia de Doerne et ex attinentiis dicte 

decime universis #et ex manso dicti venditoris sito in parochia de Doer-

(dg: ne cum suis attinentiis)-ne dicto tGoet te Velthoven cum suis 

attinentiis# promittens (dg: et cum) warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus #domini fundi# exinde de jure solvendis promisit (dg: 

indivisi) insuper et cum eo dominus Willelmus de Aa miles #eius frater# 

indivisi super omnia sufficientem facere. Testes Gerardus et Willelmus 

Coptiten datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 061v 04 ma 25-01-1389. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-

1390) met 330 oude Franse schilden, van Frankrijk of van de keizer of de 

waarde. Voornoemde Rutgherus en broeder Petrus beloofden zoals in het 

formularium. Opgesteld in het raadhuis, in aanwezigheid van Stamelart van 

Spanct, Johannes van Audehoesden en Godefridus Hoijer. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum Remigii proxime futurum et a 

festo Remigii proxime futuro ultra annum semper cum CCC et XXX aude 

scilde Francie vel cesaris seu valorem ut in forma et promiserunt dicti 

Rut et frater Petrus ut in forma. Acta in pretorio presentibus Sta de 

Spanct Johanne de Audehoesden et Godefrido Hoijer testibus anno LXXXIX in 

festo conversionis Pauli hora none. 

 

BP 1178 f 061v 05 do 03-12-1388. 

Henricus Raet (dg: ev Bela dvw Henricus van den Laer) ?verkocht aan 

Henricus die Jegher (1) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van Jacobus gnd 

Coppen zv Willelmus van Lijnen, in Enschot, welke pacht behoorde aan Franco 

zvw Arnoldus Valant grootvader van voornoemde Bela, (2) de helft van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Raet (dg: maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie quondam Henrici van den Laer medietatem) hereditariam 

                         
71 Zie ← BP 1177 f 297v 08 wo 16-05-1386, overdracht door Gerardus aan zijn 

broer Walterus van zijn helft in de lijfrente. 
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paccionem (dg: d quatuor) #trium# modiorum siliginis mensure de (dg: 

Oesterwijc) #Busco quam se# solvendam #dicebat habere# hereditarie 

purificationis (dg: et in Eijnscit tradendam) #et in Busco tradendam# de 

universis bonis Jacobi dicti Coppen filii Willelmi de Lijnen sitis (dg: 

ibidem) #in Eijnscit# et quam paccionem !quatuor modiorum siliginis ad 

Franconem filium quondam Arnoldi Valant avum (dg: dicti quondam) olim 

dicte Bele spectare consuevit atque medietatem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco predicto 

hereditarie !Henrico die Jegher promittens warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 061v 06 do 03-12-1388. 

Arnoldus van den Placke en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus Boen? 

verkochten aan Egidius Zecker een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), gaande uit (1) huizen en tuinen van 

verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat, tussen erfgoed van hr Johannes Sceijfart priester enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Geffen anderzijds, (2) een kamp in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd op Genen Brand, tussen Johannes van der Borch 

enerzijds en Willelmus die Tepper anderzijds, (3) alle andere erfgoederen 

die verkoper onder het territorium van Herlaar heeft liggen, belast met 

cijnzen en pachten. 

 

Arnoldus van den Placke #et Aleijdis eius uxor filia quondam Henrici 

Boen? cum eodem etc# hereditarie vendidit Egidio Zecker hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Johannis proxime futuro 

ex domibus et ortis dicti venditoris sitis in Busco in vico tendente a 

vico dicto Colperstraet versus Peperstraet inter hereditatem (dg: J) 

domini Johannis Sceijfart presbitri ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Geffen ex alio atque ex quodam campo sito in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum op Ghenen Brant inter hereditatem Johannis van 

der Borch ex uno et inter hereditatem Willelmi die Tepper ex alio atque 

ex omnibus aliis hereditatibus quas dictus venditor infra territorium de 

Herlaer habet sitas ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Heijme et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 07 do 03-12-1388. 

Johannes van den Acker verkocht aan Johannes van Ghelen alias gnd van 

Gheldorp wollenklerenwever een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Boxtel, naast de brug gnd die Lage Brug, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en Rodolphus die Hoppenbrouwer anderzijds, reeds belast met 3 

pond 14 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes van den Acker hereditarie vendidit Johanni van Ghelen alias 

dicto de Gheldorp textori laneorum hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Johannis et 

in Busco tradendam ex domo et orto sitis in Bucstel iuxta pontem dictum 

die Lagen Brugge inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Dommel ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi die Hoppenbrouwer ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: .) tribus libris 

et XIIII solidis (dg: de) communis pagamenti exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 08 do 03-12-1388. 

Theodericus die Becker zvw Henricus gnd Cuke verkocht aan Hessello zvw 
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Gerardus molenaar van Vucht een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Cromvoirt te leveren, gaande uit een stuk land, in Vught 

Sint-Lambertus, in Cromvoirt, tussen kvw Johannes gnd Lauwerens enerzijds 

en kvw Godefridus van der Straten anderzijds. 

 

Theodericus die Becker filius quondam Henrici dicti Cuke hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie purificationis et in Crumvoert tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in Crumvoert inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Lauwerens ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Godefridi van der Straten ex alio (dg: pro) 

hereditarie vendidit Hesselloni filio (dg: Ge) quondam Gerardi multoris 

de Vucht promittens ratam servare et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 09 do 03-12-1388. 

Henricus zvw Henricus van den Hoernic gaf uit aan Gerardus zvw Ghibo van 

Casteren een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Agatha, Hadewigis, Katherina, Otta en Ermegardis, dvw 

Henricus van den Mortel, enerzijds en Johannes van Vroenhoven en Johannes 

Huben soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 

oude groten tournoois en een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

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

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389). Verkrijger zal hierop binnen 3 jaar 

een huis ter waarde van 22 gulden bouwen. En hij zal geen turf uitgraven 

tenzij hij van de plaats waar hij uitgraaft akkerland maakt. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Hoernic peciam terre sitam infra 

libertatem oppidi de Busco (dg: s) ad locum dictum Griensvenne inter 

hereditatem Agathe Hadewigis Katherine et Otte et Ermegardis filiarum 

quondam Henrici van den Mortel ex uno et inter hereditatem (dg: Egidii 

van den Deren) Johannis de Vroenhoven (dg: ex alio) et Johannis Huben 

soen ex alio (dg: dedit ad) in ea quantitate qua ibidem sitam ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Gerardo filio quondam Ghibonis de Casteren 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu (dg: quinque li) 

duorum grossorum antiquorum Turonensium et pro hereditario censu quinque 

librarum monete #dandis et# solvendis sibi ab alio hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia quod 

ipse supra dictam peciam situabit et edificabit #infra 3 annos proxime 

futuros# unam domum valentem XXII gulden et quod ipse in dicta pecia 

terre non effodiet cespites nisi de illo loco in quo effodiet cespites 

paraverit ad terram arabilem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 10 do 03-12-1388. 

Johannes van Loet verwer ev Heijlwigis dvw Johannes Zerijs droeg over aan 

Johannes van den Hoevel zvw voornoemde Johannes Zerijs alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw Heijlwigis gekomen waren na overlijden van Lambertus 

van de Hoevel zvw Mathijas van der Weijden bv voornoemde Heijlwigis. 

 

Johannes de Loet (dg: m) tinctor (dg: pro) maritus et tutor Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Johannis Zerijs omnia bona #(dg: mobilia) parata 

et credita quecumque# sibi #et dicte Heijlwigi# de morte quondam Lamberti 

van de [H]oevel filii quondam Mathije van der Weijden fratris olim dicte 

Heijlwigis successione advoluta quocumque consistentia sive consistentia 

supportavit Johanni van den Hoevel filio dicti quondam Johannis Zerijs 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 11 do 03-12-1388. 

Voornoemde Johannes van Loet verwer ev Heijlwigis dvw Johannes Zerijs droeg 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

185 

over aan Johannes van den Hoevel zvw voornoemde Johannes Zerijs het deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van Lambertus van den Hoevel zvw 

Mathijas van den Heijden, in 70 oude Franse schilden, die Johannes Berwout 

en Arnoldus Beer beloofd hadden aan wijlen voornoemde Lambertus van den 

Hoevel. 

 

Dictus Johannes de Loet ut (dg: p..) supra totam partem sibi de morte 

dicti quondam Lamberti van den Hoevel filii quondam Mathije van den 

Heijden successione advolutam in septuaginta aureis denariis antiquis 

communiter aude scilde [vocatis] monete regis Francie (dg: pro) quos 

Johannes Berwout et Arnoldus Beer promiserunt dicto quondam Lamberto van 

den Hoevel in litteris scabinorum prout in litteris continetur 

supportavit Johanni van den Hoevel filio dicti quondam Johannis Zerijs 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 061v 12 ±do 03-12-1388. 

Matheus van den Mugghehoevel verkocht aan Mijchael van Espdonc een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Hogestraat, tussen kvw 

Mathijas Fijen soen enerzijds en een weg behorend aan voornoemde Matheus 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Mijchael van Espdonc en 

met het andere eind aan voornoemde Matheus, welk stuk land ½ mudzaad rogge 

groot is, af te meten {f.62r} 34½ roede voor elke lopen land, belast met 

12½ schelling oude pecunia aan erfg vw Ghibo van den Hoevel en 3 oude groot 

grondcijns. 

 

Matheus van den Mugghehoevel peciam terre sitam (dg: infra) in parochia 

de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum die Hogestraet inter hereditatem 

(dg: Math) liberorum quondam Mathije Fijen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Mortel) quandam plateam ad 

dictum Matheum spectantem ex alio tendentem [cum] uno fine ad hereditatem 

Mijchaelis de Espdonc et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Mathei et 

que pecia terre continet dimidiam modiatam terre siliginee scilicet 

mensurando 

 

1178 mf2 D 04 f. 62. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 062r 01 ±do 03-12-1388. 

triginta (dg: tres) #quatuor# et dimidiam virgatas pro qualibet lopinata 

terre ut dicebat (dg: dedit) hereditarie vendidit dicto Mijchaeli de 

Espdonc promittens warandiam et obligationem [ex parte sui deponere 

exceptis] XII et dimidii solidorum antique pecunie heredibus quondam 

Ghibonis van den Hoevel et III grossis antiquis domino (dg: du) fundi 

exinde solvendis. Testes Aa[et] ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 062r 02 ±do 03-12-1388. 

Henricus van den Doren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Doren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 03 ±do 03-12-1388. 

Henricus van den Broec van Scijnle en zijn broer Everardus beloofden aan 

Johannes Bessellen 43½ Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Henricus van den Broec de Scijnle et Everardus eius frater promiserunt 

(dg: H) Johanni Bessellen XLIII et diminium Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Coptiten 

datum supra. 
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BP 1178 f 062r 04 ±do 03-12-1388. 

Henricus zv Henricus van Helvoert verkocht aan Arnoldus van den Hogen 

molenaar een huis en hofstad, tussen Den Bosch en Hintham, naast de nieuwe 

dijk, tussen Willelmus Hake zvw Ghibo Tolinc enerzijds en Johannes gnd 

Canne anderzijds, welke hofstad overal 50 voet breed is, en strekt vanaf 

voornoemde dijk achterwaarts tot aan Henricus van Merlaer, aan hem 

overgedragen door Johannes Kepken zv Elizabeth van Geffen. 

 

Henricus filius Henrici de Helvoert domum et domistadium sitas inter 

Buscumducis et Hijntam iuxta novum aggerem inter hereditatem Willelmi 

Hake filii quondam Ghibonis Tolinc ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Canne ex alio quod domistadium continet quinquaginta pedatas ubique 

in latitudine et tendit a dicto aggere retrorsum usque ad hereditatem 

Henrici de Merlaer supportatas sibi a Johanne Kepken filio Elizabeth de 

Geffen prout in litteris vendidit Arnoldo van den Hogen multori 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: d) #Heijme# Coptiten (dg: et Dordr) 

datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 05 ±do 03-12-1388. 

Johannes Keijmpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Keijmpen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 06 ±do 03-12-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 10 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1388), 10 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), 10 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389), en 15 Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: XLV) #X# Hollant gulden seu 

valorem in festo nativitatis Domini proxime futuro et X Hollant gulden 

seu valorem nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime et X Hollant gulden 

seu valorem in festo Remigii proxime futuro et XV Hollant gulden (dg: va) 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 07 ±do 03-12-1388. 

Johannes die Meester zvw Johannes die Meester van Berlikem beloofde aan 

Nijcholaus zvw Engbertus van Maren 16 mud goede hop, Bossche maat, na 

maning te leveren. 

 

Johannes die Meester #filius quondam Johannis die Meester# de Berlikem 

promisit Nijcholao filio quondam Engberti de Maren XVI modios #bone# 

lupule dicte hoppen mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 08 ±do 03-12-1388. 

Mechtildis wv Ghibo van Best dvw Johannes maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 oude Franse schilden, aan wijlen voornoemde Ghibo 

verkocht door Johannes van Meerwijc zvw Walterus van Meerwijc. 

 

Mechtildis relicta quondam Ghibonis de Best filia quondam (dg: ....) 

Johannis hereditarium censum quinque aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde monete regis Francie venditum dicto quondam 

Ghiboni a Johanne de Meerwijc filio quondam Walteri de Meerwijc prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 09 ±do 03-12-1388. 

Nijcholaus zvw Engbertus van Maren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 
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vervreemdingen, gedaan door Udeman Meester. 

 

Nijcholaus filius quondam Engberti de Maren omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Udeman Meester (dg: ....) calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 10 ±do 03-12-1388. 

Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer droeg over aan Nijcholaus Coel 

Roelen soen, 2 morgen land, onder de vrijdom, ter plaatse gnd die Boijdonk, 

tussen voornoemde Nijcolaus Coel enerzijds en Arnoldus van den Kerchove 

anderzijds, bij wijze van erfwisseling, namelijk voor 3 morgen land, onder 

de vrijdom, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Johannes van der Poeldonc 

enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds. 

 

Lambertus filius Henrici Moelner de Herlaer duo iugera terre sita infra 

libertatem etc ad locum dictum die Boijdonc inter hereditatem Nijcolai 

Coel Roelen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Kerchove ex 

alio supportavit dicto Nijcholao Coel nomine vero permutationis scilicet 

pro tribus iugeribus terre sitis infra dictam libertatem in loco dicto 

die Buenre inter hereditatem Johannis van der Poeldonc ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Hijntam ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere. Trestes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 11 ±do 03-12-1388. 

Voornoemde Nijcholaus Coel Roelen soen droeg over aan Lambertus zv Henricus 

Moelner van Herlaer 3 morgen land onder de vrijdom, ter plaatse gnd die 

Boenre, tussen Johannes van der Poeldonc enerzijds en Walterus van Hijntam 

anderzijds, bij wijze van erfwisseling, namelijk voor voornoemde 2 morgen, 

deze 3 morgen belast met 2 Leuvense aan de hertog en een b-erfcijns van 18 

schelling geld, aan een altaar in de kerk van Helmond, waarvan hr Arnoldus 

Lijskens soen de rector is. 

 

Dictus Nijcholaus Coel tria iugera terre sita infra libertatem etc in 

loco dicto die Boenre inter hereditatem Johannis van der Poeldonc ex uno 

et inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio supportavit Lamberto 

filio Henrici Moelner de Herlaer nomine vero permutationis scilicet pro 

dictis duobus iugeribus terre promittens (dg: wa) super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus Lovaniensis domino 

duci et hereditario censu XVIII solidorum monete (dg: domino Arnoldo 

Lijsken soen) cuidam altari (dg: de) sito in ecclesia de Helmont (dg: 

...) cuius rector est dominus Arnoldus Lijskens soen exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 12 ±do 03-12-1388. 

Mathias zvw Johannes gnd Spernijer van Os verkocht aan Ghiselbertus smid 

zvw Gerardus Bessellen soen 1/3 deel in een kamp van 3 morgen, ter plaatse 

gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die Baseldonkse Hoeve, tussen erfgoed gnd 

Wijnrics Hoeve enerzijds en erfgoed gnd Cnoden Hoeve anderzijds, dit 1/3 

deel belast met 1 hoen en een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld aan 

het klooster Porta Celi. 

 

Mathias filius quondam Johannis dicti Spernijer de Os (dg: unum iug) 

terciam partem ad spectantem in quodam campo tria iugera terre continente 

sito in in (dg: ...) loco dicto die Hoeven in loco dicto die 

Baseldoncsche Hoeve inter hereditatem (dg: Henr) dictam Wijnrics Hoeve ex 

uno et inter hereditatem dictam Cnoden Hoeve ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita est vendidit Ghiselberto fabro filio quondam Gerardi 

Bessellen soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

pullo et hereditario censu (dg: q) quatuor librarum et X solidorum monete 

conventui de Porta Celi (dg: exinde) solvendis ex dicta tercia parte. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 13 ±do 03-12-1388. 

Theodericus gnd van den Wijer snijder verkocht aan Gertrudis van Puppel een 

ledige hofstad met gebouwen in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen huis, erf en osendrup van 

Marcelius van Puppel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Snegghelen 

anderzijds, aan voornoemde Theodericus uitgegeven door voornoemde Marcelius 

van Puppel, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Theodericus dictus van den Wijer sartor domistadium vacuum situm in Busco 

in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter domum et aream (dg: quondam) Marcelii de Puppel (dg: 

ex) et stillicidium eiusdem domus ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi Snegghelen ex alio (dg: dedit) datum ad censum dicto Theoderico a 

dicto Marcelio de Puppel prout in litteris #simul cum edificiis# vendidit 

Gertrudi de Puppel supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 14 ±do 03-12-1388. 

Gerardus van Aferden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Aferden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 15 ±do 03-12-1388. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel beloofde aan Theodericus 

Waelwijns soen, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 10 

oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen #de Kessel# promisit (dg: 

Theoderico Waelwijns soen X aude) se daturum et soluturum Theoderico 

Waelwijns soen ad spacium !quinque annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum X aude scilde seu 

valorem nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 16 ±do 03-12-1388. 

Voornoemde Theodericus Waelwijns soen verhuurde aan voornoemde Albertus zvw 

Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel 32 hont land en 7 hont land, die waren 

van wijlen Henricus Roempot, in Maren, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden. 

 

Dictus Theodericus Waelwijns soen XXXII hont terre et septem hont terre 

que fuerant quondam Henrici Roempot sita in parochia de Maren locavit 

dicto Alberto ab eodem ad spacium !quatuor annorum datam presentium medio 

sequentium possidenda promittens warandiam (dg: et obligationem deponere 

excepto). 

 

BP 1178 f 062r 17 ±do 03-12-1388. 

Theodericus Loef van Dongherode vernaderde 16 hont land, ter plaatse gnd 

die Hoeve, ter plaatse gnd Heinen Hoeve van Mameren, tussen Herbertus 

Truden soen enerzijds en erfgoed gnd Heinmans Hoeve anderzijds, welke 16 

hont Thomas zvw Walterus van Scadewijc voor schepenen van Kessel verworven 

had van hr Johannes van Dongherode ridder en diens echtgenote Aleijdis. 

Voornoemde Thomas week. En hij behield. 

 

(dg: d) Theodericus Loef de Dongherode prebuit (dg: et reportavit) 

patentes denarios ad redimendum sedecim hont terre sita sita in loco 

dicto die Hoeven in loco dicto Heijnen Hoeve de Mameren inter hereditatem 

Herberti Truden soen ex uno et inter hereditatem dictam Heijnmans Hoeve 
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ex (dg: uno) alio que XVI hont terre Thomas filius quondam Walteri de 

Scadewijc erga dominum Johannem de Dongherode militem et dominam Aleijdem 

eius conthoralem coram scabinis de Kessel acquisiverat ut dicebat et 

dictus Thomas cessit et obtinuit ut in forma et (dg: alter supportavit). 

Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 18 ±do 03-12-1388. 

Jacobus van Vessen gaf uit aan Arnoldus zv Arnoldus van den Langhe Acker 

een stuk land, in Wintelre, tussen Johannes van der Mere enerzijds en 

Johannes gnd des Cnoecshouwer anderzijds, strekkend vanaf de gemene heide 

tot aan een grote sloot aldaar; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 4 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Wintelre te leveren, 

voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Solvit extraneus. 

Jacobus de Vessen peciam terre sitam in parochia de Wijnterle inter 

hereditatem Johannis van der Mere ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti des Cnoecshouwer ex alio tendentem (dg: ante cum) ad (dg: ....) #a 

communi# merica #usque ad magnum fossatum ibidem# ut dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo filio Arnoldi van den Langhe Acker ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione quatuor (dg: sil) 

lopinorum siliginis mensure de Oerle danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Wijnterle tradenda 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 19 ±do 03-12-1388. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel gaf uit aan Albertus smid nzv Willelmus 

gnd Aben soen een huis en erf in Boxtel, tussen Walterus van Zelant 

enerzijds en wijlen Thomas Ghenen soen anderzijds, strekkend vanaf een 

gemene weg achterwaarts tot aan de tuin van voornoemde wijlen Thomas; de 

uitgifte geschiedde voor 10 schelling geld en thans voor een n-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van ......., met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Verkrijger zal een gebint op voornoemd erf bouwen. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel domum et aream sitam in Bucstel inter 

hereditatem Walteri de Zelant ex uno et inter hereditatem #quondam# Thome 

Ghenen soen ex alio tendentem a communi platea retrorsum usque ad ortum 

dicti quondam Thome prout ibidem sita est dedit ad hereditarium censum 

Alberto fabro filio naturali Willelmi dicti Aben soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro X solidis monete exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de ....... 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis #et in Busco tradenda# ex 

premissis promittens warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia quod ipse supra dictam aream unam 

ligaturam infra ....... annos edificabit et situabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062r 20 ±do 03-12-1388. 

Willelmus Aben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Wi]llelmus Aben soen pre[buit et reportavit]. ....... ....... ........ 

 

1178 mf2 D 05 f. 62v. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1388. 

 Tercia post Andree: dinsdag 01-12-1388. 

 in crastino Nijcholai: maandag 07-12-1388. 

 in die Nijcholai: zondag 06-12-1388. 

 

BP 1178 f 062v 01 do 03-12-1388. 

....... ....... beloofde aan Johannes van Dueren zv Ghibo Penninc 26 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande 
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(do 24-06-1389) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-12-

1389). 

 

....... ....... promisit Johanni de Dueren filio Ghibonis Penninc (dg: 

XV) XXVI Hollant gulden seu valorem mediatim (dg: nativitatis) Johannis 

proxime futuro et [mediatim] a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Aa et Willelmus datum quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 062v 02 do 03-12-1388. 

Katherina dvw Henricus gnd Brunen beloofde aan Johannes van Ynghen 21 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Katherina filia quondam Henrici dicti Brunen promisit Johanni de Ynghen 

XXI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 03 do 03-12-1388. 

Voornoemde Katherina dvw Henricus gnd Brunen deed tbv Johannes van Ynghen 

afstand van 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Bruinen Hoeve, 

naast Henricus Snellarts soen. 

 

Dicta Katherina cum tutore super uno iugero terre sito in parochia de 

(dg: Lijt) Lijttoijen in loco dicto des (dg: Brune) Bruijnnen Hoeve (dg: 

inter) #contigue iuxta# hereditatem Henrici Snellarts soen ex (dg: uno 

et) et super jure ad opus Johannis de Ynghen renunciavit promittens cum 

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

 

BP 1178 f 062v 04 do 03-12-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Henricus Coppen soen 150 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Walterus de Hijntam promisit Henrico Coppen soen centum et quinquaginta 

Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 05 do 03-12-1388. 

Theodericus zv Arnoldus gnd Didden soen van der Poeldonc droeg over aan 

Johannes Keijmpe zvw Godefridus Keijmpe een erfgoed met gebouwen, vóór 31 

voet breed, achter 21¾ voet breed, in Den Bosch, buiten de poort van 

Johannes Pijnappel, aan het Hinthamereinde, tussen drie kamers van Johannes 

van Erpe handschoenmaker enerzijds en erfgoed van Johannes Colen soen 

anderzijds, aan voornoemde Theodericus met zijn vrouw Aleijds dvw Wedigo 

gnd Lemkens soen geschonken door zijn vader Arnoldus Didden soen. 

 

Theodericus filius Arnoldi dicti Didden soen #van der Poeldonc# quandam 

hereditatem triginta unam pedatas ante in latitudine atque vigintis duas 

pedatas quarta parte (dg: minus) unius pedate minus retro in latitudine 

continentem sitam in Busco extra portam Johannis Pijnappel in fine 

Hijnthamensi inter tres cameras Johannis de Erpe cijrothecarii ex uno 

(dg: uno) et inter hereditatem Johannis Colen soen ex alio cum edificiis 

in dicta hereditate consistentibus dedit ad censum! dicto Theoderico a 

dicto Arnoldo Didden soen suo patre cum Aleijde eius uxore filia quondam 

Wedigonis dicti Lemkens soen nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris supportavit Johanni Keijmpe filio Godefridi quondam Keijmpe cum 

litteris et (dg: jure promittens) et aliis et jure promittens ratam et 

obligationem ex parte sex sui deponere. Testes Heijme et ....... datum 

supra. 
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BP 1178 f 062v 06 do 03-12-1388. 

(dg: Arnoldus zv Arnoldus Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Arnoldus filius Arnoldi Didden soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra). 

 

BP 1178 f 062v 07 do 03-12-1388. 

Arnoldus Didden soen droeg over aan voornoemde Johannes Keijmpe een 

b-erfcijns van 37 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd erfgoed, 31 voet groot 

enzovoorts, welke cijns aan hem was overgedragen door Johannes van Erpe 

handschoenmaker. 

 

Arnoldus Didden soen hereditarium censum triginta septem solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim (dg: Joh) Domini ex 

quadam hereditate (dg: .) XXX unam pedatas etc ut immediate supportatum 

sibi a Johanne de Erpe (dg: cijro) cijrothecario prout in litteris 

supportavit dicto Johanni Keijmpe (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 08 do 03-12-1388. 

Lambertus van den Yvenlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Yvenlaer prebuit et reportavit totum precedens. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 09 do 03-12-1388. 

Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet van Veghel beloofde aan 

Arnoldus Heijme 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(ma 22-02-1389) te leveren. 

 

(dg: ..) Johannes Rover filius naturalis domini quondam Arnoldi Rover 

investiti de Vechel promisit Arnoldo Heijme III modios siliginis mensure 

de Busco ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos (dg: et in 

Busco tradendos). Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 10 di 01-12-1388. 

Hr Goeswinus van Aa en hr Willelmus van Aa ridders beloofden aan Johannes 

Monic zv Arnoldus Monic 120 oude franken na maning te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa et dominus Willelmus de Aa milites promiserunt 

Johanni Monic filio Arnoldi Monic centum et XX #aude# francken ad 

monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum tercia post 

Andree. 

 

BP 1178 f 062v 11 di 01-12-1388. 

Johannes Keijmpen molenaar beloofde aan Theodericus zv Arnoldus Didden soen 

47 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) en 

50 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389) 

te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Johannes Keijmpen (dg: filius) #multor# promisit Theoderico filio Arnoldi 

Didden soen XLVII Hollant gulden (dg: guden) seu (dg: ad) valorem ad 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime futurum et L Hollant gulden 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. Et erunt (dg: ...) 2 littere. 

 

BP 1178 f 062v 12 di 01-12-1388. 

Denkinus van den Loeke en zijn zuster Aleijdis verkochten aan Henricus 

Berniers soen een stuk land onder de vrijdom, ter plaatse gnd Nijvenlaar, 
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tussen voornoemde Henricus Berniers soen enerzijds en Lambertus Keelbreker 

anderzijds. 

 

Denkinus van den Loeke et Aleijdis eius soror cum tutore (dg: ....) 

peciam terre sitam infra libertatem oppidi ad locum dictum (dg: .) 

Nijvenlaer inter hereditatem Henrici (dg: Be) Berniers soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex alio prout ibidem sita est 

vendiderunt dicto Henrico Berniers soen promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 13 di 01-12-1388. 

Mijchael zv Jacobus gnd van den Hulze beloofde aan Jacobus Stevens soen 8 

Hollandse gulden of de waarde en 1 Vlaamse plak met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1389) te betalen. 

 

Mijchael filius (dg: Joh) Jacobi (dg: van den) dicti van den Hulze 

promisit Jacobo Stevens soen octo Hollant gulden seu valorem et unam 

Vleemsche placke ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 14 di 01-12-1388. 

Gerardus van der Eijkendonc en zijn vrouw Batha van der Eijkendonc dvw 

Rutgherus van der Eijkendonc wv Gerardus van der Mortel droegen over aan 

Rutgherus zv voornoemde Batha en aan Theodericus Veren Hadewigen soen (1) 

het vruchtgebruik, dat voornoemde Batha heeft, in een huis en tuin van 

wijlen voornoemde Rutgherus, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Eikendonk, 

tussen Willelmus van den Hoernic enerzijds en Theodericus Veren Hadewigen 

soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Geerken, onder de vrijdom, voor 

het huis van Arnoldus Bollen, tussen een gemene weg enerzijds en Petrus 

Marinen soen anderzijds, (3) een b-erfcijns van 23 schelling geld, gaande 

uit een huis en tuin van wijlen Arnoldus Ghiben soen van der Eijkendonc, 

ter plaatse gnd Eikendonk. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Solvit. 

Gerardus van der Eijkendonc maritus legitimus Bathe van der Eijkendonc 

filie quondam !Rugheri van der Eijkendonc #relicta quondam Gerardi (dg: 

van den) van der Mortel# et dicta Batha cum eodem tamquam cum tutore 

#usufructum dicte Bathe competentem in# domo et orto dicti quondam 

Rutgheri sitis infra libertatem ad locum dictum Eijkendonc inter 

hereditatem Willelmi van den Hoernic ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Veren Hadewigen soen ex alio atque peciam terre dictam dat 

Gheerken sitam infra dictam libertatem ante domum Arnoldi Bollen inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex !alio et inter Petri Marinen soen 

ex alio (dg: ut dicebat supportavit Rut) atque hereditarium censum XXIII 

solidorum monete quem se solvendum habere dicebant ex domo et orto 

quondam Arnoldi Ghiben soen van der Eijkendonc sitis ad dictum locum 

Eijkendonc vocatum ut dicebant supportaverunt (dg: Th) Rutghero filio 

dicte Bathe et Theoderico Veren Hadewigen soen promittentes ratam servare 

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

littera dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 062v 15 di 01-12-1388. 

Johannes van den Hautart verklaarde dat Johannes Scillinc en Willelmus van 

Ouden alle geldsommen hebben betaald, aan eerstgenoemde Johannes beloofd 

door voornoemde Johannes Scillinc en Willelmus. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes van den Hautart palam recognovit sibi fore factum per (dg: Will) 

Johannem Scillinc et Willelmum de Ouden ab omnibus debitis et pecuniarum 

summis promissis primodicto Johanni a dictis Johanne Scillinc et Willelmo 
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in litteris scabinorum de Busco a quocumque evoluto usque in diem 

presentem ut dicebat clamans quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 16 di 01-12-1388. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Willelmus van der Aa 109 mud hop, Bossche 

maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Walterus de Hijntam promisit Willelmo van der Aa centum et novem modios 

lupule mensure de Busco ad Martini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 062v 17 ma 07-12-1388. 

Hr Rutgherus, zvw Gerardus van den Mortel en wijlen diens vrouw Batha van 

der Eijkendonc, gaf uit aan Theodericus Veren Hadewigen soen de helft in 

voornoemd huis, tuin, stuk land en cijns; de uitgifte geschiedde voor (1) 

10 schelling geld gaande uit de helft van voornoemd huis en tuin, en thans 

voor (2) een n-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1389). De brief van 

Rutgherus overhandigen aan zijn broer Franco. 

 

Dominus Rutgherus (dg: medietatem) filius quondam Gerardi van den Mortel 

et Bathe (dg: eius) van der Eijkendonc eius quondam uxoris medietatem ad 

se spectantem in domo orto pecia terre et censu predictis dedit ad 

hereditarium censum Theoderico (dg: van de) Veren Hadewigen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro X solidis monete ex dicta medietate dictorum 

domus et orti solvendis dandis etc atque pro hereditario censu III 

librarum et quinque slidorum monete dando sibi ab alio nativitatis Domini 

et primo termino (dg: a) ultra annum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem ex parte deponere et alter repromisit. Testes Aa et 

Rover datum in crastino Nijcholai. Tradetur littera Rutgheri (dg: dicti) 

Franconi suo fratri. 

 

BP 1178 f 062v 18 zo 06-12-1388. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verklaarde dat Gerardus van Berkel geheel de prijs 

betaald heeft, die voornoemde Gerardus aan hem verschuldigd was wegens koop 

van een b-erfcijns van 150 oude schilden, die voornoemde Gerardus verworven 

had van voornoemde hr Rijcoldus. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles recognovit sibi per Gerardum de (dg: Berik) 

Berkel fore satisfactum de tota pecunia et integro pretio quas dictus 

Gerardus sibi debebat de emptione et acquisitione #hereditarii census# CL 

aude scilde quem dictus Gerardus pridem erga dictum dominum Rijcoldum 

acquisiverat. Testes Aa et Coptiten datum in die Nijcholai. 

 

1178 mf2 D 07 f. 63. 

 in crastino Nijcholai: maandag 07-12-1388. 

 in crastino conceptionis: woensdag 09-12-1388. 

 Quinta post Nijcholai: donderdag 10-12-1388. 

 

BP 1178 f 063r 01 ma 07-12-1388. 

Henricus van Werthuzen en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan 

Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert ?snijder .. Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389) te betalen. 

 

Henricus de Werthuzen (dg: pro) et Johannes de Ghemert junior promiserunt 

Nijcholao filio Huberti de Ghemert ?sut[ori] ....... Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Rover datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 063r 02 ma 07-12-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium (dg: ia) indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 03 ma 07-12-1388. 

Johannes van Watermael zvw Nijcholaus Boudens soen gaf uit aan Hubertus zvw 

Hubertus Mersman van Lijeshout een stuk land van 6 morgen 1 hont 41 roeden, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, naast de plaats gnd 

Griensven, tussen Otta wv Theodericus Kepkens enerzijds en Johannes zvw 

Walterus van den Bakellaer anderzijds, met een eind strekkend aan 

Boudewinus bv voornoemde Johannes van Watermael; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns72 van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het 

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

 

Johannes #de# Watermael filius quondam Nijcholai Boudens soen peciam 

terre sex iugera uno hont et (dg: XLI) XLI (dg: ..) virgatas terre 

continentem sitas infra libertatem de Busco ad locum dictum Dunghen iuxta 

Griensvenne inter hereditatem Otte relicte quondam Theoderici Kepkens ex 

uno et inter hereditatem Johannis (dg: Lijnenman) #filii quondam Walteri 

van den Bakellaer# ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Boudewini fratris dicti Johannis de Watermael dedit ad hereditarium 

censum Huberto filio quondam Huberti Mersman de Lijeshout ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu sex librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Berkel et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 04 ma 07-12-1388. 

Henricus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 05 ma 07-12-1388. 

Voornoemde Hubertus zvw Hubertus Mersman van Lijeshout beloofde aan 

Johannes van Watermael 98 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) en hetzelfde bedrag met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit (dg: Jo) Johanni de Watermael (dg: d centum no) 

nonaginta octo Hollant gulden #seu valorem# nativitatis Johannis proxime 

(dg: so) et tantum a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 06 ma 07-12-1388. 

Voornoemde Hubertus zvw Hubertus Mersman van Lijeshout verkocht aan zijn 

broer Johannes een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Lieshout te leveren, voor het eerst over een jaar, gaande uit 

alle erfgoederen die aan verkoper gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Lieshout, reeds belast met lasten. 

 

Dictus Hubertus hereditarie vendidit Johanni suo fratri hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Lijeshout 

tradendam (dg: de) ex omnibus (dg: bonis) hereditatibus dicto venditori 

de morte quondam parentum successione advolutis quocumque locorum infra 

parochiam de Lijeshout sitis ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

                         
72 Zie → BP 1182 p 110v 02 do 10-06-1400, overdracht van de erfcijns. 
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BP 1178 f 063r 07 wo 09-12-1388. 

Fredericus van der Koeverdingen ev Aleijdis dvw Henricus gnd Stansen soen 

van Aerle droeg over aan Willelmus gnd Wilkoc van Westele alle goederen van 

voornoemde Henricus Stansen soen, die voornoemde Henricus onder Aarle, Beke 

en Rixtel heeft liggen, welke goederen voornoemde Henricus Stansen 

overgedragen had aan zijn broer Johannes, tbv voornoemde Aleijdis. 

 

Fredericus van der Koeverdingen maritus et tutor ut asserebat Aleijdis 

sue uxoris filie #quondam# Henrici dicti Stansen soen de Aerle omnia et 

singula bona dicti Henrici Stansen soen (dg: de) mobilia et immobilia 

hereditaria atque parata que (dg: dictus) idem Henricus infra parochias 

de (dg: Arle) Aerle de Beke et de Rijcstel habet consistentia sive sita 

cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentia sive sita 

que bona omnia et singula #cum suis attinentiis# dictus Henricus Stansen 

supportaverat Johanni suo fratri ad opus dicte Aleijdis prout in litteris 

supportavit Willelmo dicto Wilkoc de Westele cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berkel et Emondus datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 063r 08 wo 09-12-1388. 

Johannes van den Bossche zv Johannes van den Bossche bontwerker verkocht 

aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 4 oude schilden, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit twee huizen en erven van verkoper, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker enerzijds en 

erfgoed dat was van Ghibo van Maren anderzijds, welke huizen en erven 

voornoemde verkoper verworven had van Godefridus gnd Dochnoede, reeds 

belast met een b-erfcijns van 6 pond gemeen paijment. 

 

Johannes van den Bossche filius Johannis van den Bossche pelliciatoris 

hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum quatuor aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: 

domi) duabus domibus et areis dicti venditoris sitis in Busco (dg: ad) in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis (dg: Leijde) Leijdecker 

ex uno et inter hereditatem que fuerat Ghibonis de Maren ex alio et quas 

duas domos et areas dictus venditor erga Godefridum dictum Dochnoede 

acquisiverat ut dicebat promittens super habita ethabenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum 

communis pagamenti exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Rover et (dg: ... g) Dordrecht datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 063r 09 wo 09-12-1388. 

Johannes die Goide van Maren verkocht aan mr Wolphardus van Ghiesen (1) een 

huis en tuin, in Maren, tussen Albertus Arts soen enerzijds en Henricus 

Crabbe anderzijds, (2) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, 

tussen wijlen Henricus Roempot enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds, 

(3) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op Lijerten, tussen Rutgherus 

van den Slijc enerzijds en Ghisbertus die Vette anderzijds. Verkoper en 

Baudekinus van Alem beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 4 vadem 

maasdijk. 

 

(dg: G) Johannes die Goide de Maren domum et ortum sitos in parochia de 

Maren inter hereditatem Alberti Arts soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Crabbe ex alio atque unum iuger terre situm in dicta parochia in 

loco dicto Paddelaer inter hereditatem quondam Henrici Roempot ex uno et 

inter hereditatem Henrici Jans soen ex alio atque (dg: u) dimidium iuger 

terre situm in dicta parochia in loco dicto op Lijerten inter hereditatem 

Rutgheri van den Slijc ex uno et inter hereditatem Ghisberti die Vette ex 

alio hereditarie vendidit (dg: Henrico de Hedel ad opus) magistri 

Wolphardi de Ghiesen promittens et cum! Baudekinus de Alem super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 
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mensuris dictis vademen aggeris Mose ad (dg: h) premissa de jure 

spectantibus. Testes Berkel et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 10 wo 09-12-1388. 

Johannes die Goide van Maren en Baudekinus van Alem beloofden aan mr 

Wolphardus van Ghiessen 27 oude schilden met Pinksteren over 3 jaar (zo 02-

06-1392) te betalen. 

 

(dg: dictus) Johannes die Goide de Maren et Baudekinus de Alem 

promiserunt (dg: Henrico de Hedel ad opus) magistro (dg: de) Wolphardi de 

Ghiessen XXVII aude scilde seu valorem a penthecostes proxime futuro 

ultra tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 11 wo 09-12-1388. 

De eerste zal Baudekinus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: alium) Baudekinum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063r 12 do 10-12-1388. 

Theodericus Venbossche verkocht aan Walterus Stegheman 1 morgen land, in 

Berghem, ter plaatse gnd in die Teirssendonk, tussen Walterus Stegheman 

enerzijds en erfgoed gnd die Konings Kamp anderzijds. 

 

Solvit. 

Theodericus Venbossche (dg: dim) unum iuger terre situm in (dg: parochia 

de) jurisdictione de Berchen in loco dicto in die Teirssendonc inter 

hereditatem Walteri Stegheman ex uno et inter hereditatem dictam die 

Conincs Camp ex alio hereditarie vendidit Waltero Stegheman promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Dordrecht datum quinta 

post Nijcholai. 

 

BP 1178 f 063r 13 do 10-12-1388. 

Petrus Witmeri maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Mechtildis wv Denkinus ketelaar gekocht had van 

Agnes wv Walterus zv Yda, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Petrus Witmeri hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco (dg: solvendam here) quam paccionem Mechtildis relicta quondam 

Denkini cacabarii erga Agnetem relictam quondam Walteri filii Yde emendo 

acquisiverat #prout in litteris# et quam nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post Nijcholai. 

 

BP 1178 f 063r 14 do 10-12-1388. 

Ghisbertus van Wijeldrecht ev Luijtgardis dv Amisius gnd Groet Mijs van 

Hildwarenbeke verkocht aan Gerardus zv Gerardus Jutten soen een n-erfpacht 

van 13 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Hilvarenbeek te 

leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Ghisbertus en zijn 

vrouw Luijtgardis gekomen waren na overlijden van Margareta gnd Mertens, mv 

voornoemde Luijtgardis en ev voornoemde Amisius, resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van voornoemde Amisius, gelegen onder Hilvarenbeek en 

Moergestel. 

 

Ghisbertus de (dg: Ulic) Wijeldrecht maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis sue uxoris filie Amisii dicti Groet Mijs de Hildwarenbeke 

hereditarie vendidit Gerardo filio Gerardi Jutten soen hereditariam 

paccionem XIII lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam 

hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dictis Ghisberto et Luijtgardi eius uxori seu eorum alteri 

de morte quondam Mar[ga]rete dicte Mertens matris olim dicte Luijtgardis 
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(dg: re) uxoris olim dicti Amisii successione advolutis (dg: quocumque 

locorum) et post mortem dicti Amisii successione adolvendis quocumque 

locorum infra parochiam de Hildwaren-(dg: beke)-beke et infra parochiam 

de (dg: de) Ghestel prope Oesterwijc sitis promittens warandiam et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et (dg: alter re) sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf2 D 07 f. 63v. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 10-12-1388. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1388. 

 

BP 1178 f 063v 01 do 10-12-1388. 

Jacobus van den Nijvenlaer en zijn natuurlijke zoon Gerardus deden tbv 

Jacobus nzv eerstgenoemde Jacobus afstand van een huis en tuin, in 

Berlicum, naast de kerk, tussen Henricus Sluijsman enerzijds en Mathijas zv 

Aleijdis van den Berghe anderzijds. 

 

[Jacobus] van den Nijvenlaer et Gerardus eius filius (dg: super) 

naturalis super domo et orto sitis in parochia de (dg: Ghe) Berlikem 

iuxta ecclesiam inter [hereditatem] Henrici Sluijsman ex uno et inter 

hereditatem Mathije filii Aleijdis van den Berghe ex alio ut dicebat et 

super jure ad opus Jacobi filii naturalis primodicti (dg: Jac) Jacobi 

renunciaverunt promittentes ratam et obligtationem et impeticieonem ex 

parte eorum deponere. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post 

conceptionis. 

 

BP 1178 f 063v 02 do 10-12-1388. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken gaf uit aan Willelmus nzv Danijel van 

Vlierden de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Hoenken enerzijds en erfgoed van 

Johannes Zebrechts soen van Os anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde wijlen Johannes Hoenken; de uitgifte geschiedde voor een cijns 

{niets ingevuld}, een b-erfcijns van 10½ schelling geld en 2½ schelling 

geld aan dekaan en kapittel van de kerk in Den Bosch, voor 5 schelling oude 

pecunia aan de het Geefhuis in Den Bosch, en thans voor een n-erfcijns van 

6 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (za 25-12-

1389). 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken medietatem domus et aree sita in 

Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam Johannis 

Hoenken ex uno et inter hereditatem Johannis Zebrechts soen de Os ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Johannis Hoenken ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo filio naturali Danijelis de Vlierden ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu {hier staat niets ingevuld} en pro hereditario 

censu X et dimidii solidorum monete (dg: pol e et pro hereditario censu) 

et duorum et dimidii solidorum monete decano et capitulo ecclesie de 

Busco (?dg: s) et pro quinque solidis antique pecunie mense sancti 

spiritus in Busco ex dicta medietate de jure solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu sex librarum et X solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino #a# 

nativitatis (dg: Johannis) #Domini# proxime futuro #ultra annum# ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 03 do 10-12-1388. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

198 

BP 1178 f 063v 04 do 17-12-1388. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Spikerman, zijn kinderen en Andreas van Noddenvelt, 

met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman #per eius liberos# et per Andream de Noddenvelt cum 

eorum bonis calumpniavit. Testes Dordrecht et Aggere datum quinta post 

Lucie. 

 

BP 1178 f 063v 05 do 10-12-1388. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van der Schant met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem van der Schant cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Aa et (dg: Dordrecht datum supra) ?Dordrecht datum 

quinta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 063v 06 do 10-12-1388. 

Henricus nzvw Adam van Neijnsel verklaarde dat Johannes van Weert alle 

schulden heeft betaald, die voornoemde Johannes verschuldigd was aan 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius naturalis quondam Ade de Neijnsel palam recognovit sibi 

fore satisfactum per Johannem de Weert (dg: de) ab omnibus debitis et 

siligine quas dictus Johannes (dg: pro) debebat dicto Henrico a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem tam in litteris (dg: quam) 

scabinorum de Busco quam extra litteras ut dicebat clamans exinde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 07 do 10-12-1388. 

Wernerus Obbekens soen en zijn zoon Otto beloofden aan Theodericus 

Waelwijns soen, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 2 

oude schilden of de waarde te betalen. Ze zullen alle maasdijken, 

zegedijken en waterlaten, behorend aan erfgoederen die waren van wijlen 

Henricus Roempot, gelegen onder Maren, gedurende 4 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (do 11-11-1389), onderhouden. 

 

Wernerus Obbekens soen et Otto eius filius promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Theoderico Waelwijns soen ad spacium 

quinque annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quinque annorum duo aude scilde seu valorem in festo nativitatis 

Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro et quod ipsi 

omnes aggeres (dg: et aggeres) #Mose# et aggeres dictos Zeghediken et 

aqueductus spectantes ad hereditates (dg: quond) que fuerant quondam 

Henrici Roempot sitos infra parochiam de Maren ad spacium quatuor annorum 

(dg: datam presntium sine) #a festo Martini proxime futuro sine# medio 

sequentium in bona disposicione observabit sic quod dicto Theoderico 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 08 do 10-12-1388. 

Petrus gnd Coppe zvw Petrus gnd Coppen soen van Lijt verkocht aan Lambertus 

Plaetmaker van Moudewijc een n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ morgen land in 

Groot Lith, ter plaatse gnd op den Versteren, tussen Theodericus van Heze 

enerzijds en Agnes Lambrechts anderzijds, reeds belast met 2 penning, (2) 

een hofstad, huis en tuin in Groot Lith, tussen Jutta van Kuijc enerzijds 

en Jutta gnd Zeten anderzijds, deze hofstad, huis en tuin reeds belast met 

een b-erfcijns van 1 oude schild. 
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Petrus #dictus Coppe# filius quondam Petri dicti Coppen soen (dg: he) de 

Lijt hereditarie vendidit Lamberto Plaetmaker de Moudewijc hereditariam 

paccionem duorum modiorum (dg: si) ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: in Busco ex) omnium sanctorum et in Busco tradendam ex 

dimidio iugero terre sito in parochia de Groet Lijt in loco dicto op den 

(dg: Wersteren) #Versteren# inter hereditatem Theoderici de Heze ex uno 

et inter Agnetis Lambrechts ex alio atque ex domistadio et domo et orto 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Jutte de Kuijc ex uno et inter 

hereditates Jutte dicte Zeten ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: uno scuto uno) duobus denariis 

ex dicto dimidio iugero terre et hereditario censu unius aude scilt ex 

dictis domistadio domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 09 do 10-12-1388. 

Godefridus Hamer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Goddinus) Godefridus Hamer prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 063v 10 do 10-12-1388. 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt beloofde aan Arnoldus gnd Nolleken 

Gheroncs een n-erfcijns van 5 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 1 morgen land, gelegen achter het klooster Porta Celi, ter 

plaatse gnd die Aalkamp. 

 

Laurencius filius quondam Reijneri de Lijt promisit se daturum et 

soluturum Arnoldo dicto Nolleken Gheroncs (dg: cij) hereditarium censum 

quinque solidorum monete hereditarie (dg: Remigii) nativitatis Domini ex 

(dg: dimidio) #uno# iugero terre (dg: sito) ad se spectante sito retro 

conventum de Porta Celi (dg: re) in loco dicto die Aelcamp ut dicebat 

(dg: pro). Testes Berkel et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 11 do 10-12-1388. 

Johannes zvw Danijel gnd Clinckart verkocht aan Henricus zvw Henricus gnd 

die Man een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390), gaande uit al zijn 

goederen, onder Boxtel, in Liemde, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

(dg: Da) Johannes filius quondam Danijelis dicti Clinckart hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam (dg: Joh) Henrici dicti #die# Man 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex omnibus et singulis bonis dicti venditoris 

quocumque locorum infra parochiam de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: oneribus de) censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 12 do 10-12-1388. 

Walterus van Audenhoven droeg over aan zijn dochter Heijlwigis73 en aan 

Luijtgardis dvw Pijramus gnd Moers van Gherwen 25 gulden, aan hem beloofd 

door Willelmus van Ouden. 

 

Walterus de Audenhoven viginti quinque florenos aureos communiter gulden 

vocatos promissos sibi a Willelmo de Ouden prout in litteris supportavit 

Heijlwigi sue filie et (dg: Liij) Luijtgardi filie quondam Pijrami dicti 

                         
73 Zie → BP 1179 p 174v 09 do 27-05-1395, de dochter draagt haar helft weer 

over, terug aan haar vader. 
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Moers (dg: s) de Gherwen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 13 do 10-12-1388. 

Johannes gnd Lichtwegge zvw Ghisbertus zv Agnes dv Zebertus van Collenborch 

verkocht aan Jacobus van der Hamsvoert en Zebertus zv Laurencius van Aude 

Moelen een b-erfcijns van 3 pond, die wijlen zijn voornoemde grootmoeder 

Agnes met Sint-Remigius beurde, gaande uit 1 bunder broekland, in Boxtel, 

ter plaatse gnd aan die Vloet, in Liemde, tussen Sophia van den Cloet 

enerzijds en kinderen gnd van den Laerscot anderzijds, en welke cijns nu 

aan hem behoort. De brief overhandigen aan voornoemde Jacobus. 

 

Solvit totum. 

Johannes dictus Lichtwegge filius quondam Ghisberti filii Agnetis filie 

(dg: D) Zeberti de Collenborch hereditarium censum trium librarum quem 

dicta quondam Agnes #eius avia# solvendum habere Remigii ex uno bonario 

(dg: pra) paludis sito in parochia de Bucstel ad locum dictum aen die 

Vloet in jurisdictione de Liemde inter hereditatem Sophie van den Cloet 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van den Laerscot ex alio 

ut dicebat et quem censum nunc ad se dicebat vendidit Jacobo van der 

Hamsvoert et Zeberto filii! (dg: quondam) Laurencii van (dg: der) Aude 

(dg: -r) Moelen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Jacobo. 

 

BP 1178 f 063v 14 do 10-12-1388. 

Henricus die Man verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Man prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 15 do 10-12-1388. 

Zebertus van Ussen verkocht aan Bela van Os dvw Johannes van Loet begijn 

een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land in Oss, naast de plaats gnd Amstel, 

tussen Johannes gnd Reijmbouts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

en uit andere goederen van verkoper. 

 

Zebertus de Ussen legitime vendidit Bele de Os filie quondam Johannis de 

Loet beghine vitalem pensionem (dg: .) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam ad vitam dicte emptricis Remigii et in Busco tradendam ex 

pecia terre (dg: ter) sita in parochia de Os iuxta locum dictum Amstel 

inter hereditatem Johannis dicti Reijmbouts soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio et ex ceteris bonis quibuscumque 

dicti venditoris quocumque sitis promittens (dg: w) super habita et 

habenda warandiam et (dg: a) sufficientem facere et cum mortus fuerit. 

Testes Heijme et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 063v 16 do 10-12-1388. 

Laurencius Boijen verhuurde aan Johannes Dircs soen wonend in Gestel bij 

Herlaer de smalle tiende, in Gestel bij Herlaer, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389), per jaar voor 3 pond 

5 schelling geld, met Vastenavond te betalen. Twee brieven. 

 

Laurencius Boijen decimam (dg: suam) minutam dictam die smaeltijende ad 

se spectantem sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer prout huiusmodi 

decima minuta ad dictum Laurencium dinoscitur pertinere ut dicebat 

locavit Johanni Dircs soen (dg: de H Gh) commoranti in Ghestel predicta 

ab eodem ad spacium sex annorum post (dg: fe) carnisprivium proxime 

futurum sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex 

annorum pro tribus libris et quinque solidis monete dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum sex annorum ad carnisprivium et primo termino a 

carnisprivio proxime futuro ultra annum promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum 
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supra. Et duplicetur. 

 

1178 mf2 D 08 f. 64. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 10-12-1388. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1388. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1388. 

 

BP 1178 f 064r 01 do 10-12-1388. 

Gerardus van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde verkocht aan Henricus 

zv Johannes van Gheffen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met ....... 

te betalen, voor het eerst over een jaar, gaande uit 3 lopen roggeland, in 

Nuland, in een hoeve van wijlen voornoemde Johannes van den Eijnde, tussen 

Johannes Maes soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gerardus van den Eijnde #filius quondam Johannis van den Eijnde# 

hereditarie vendidit Henrico filio (dg: quond) Johannis de Gheffen 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie ....... [et 

primo termino] ultra annum ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Nuwelant (dg: si s) in manso dicti quondam Johannis van den 

Eijnde ....... ....... Johannis Maes soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et (dg: al) sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) 

....... et Aggere datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 064r 02 do 10-12-1388. 

Willelmus zvw Arnoldus Eelkini maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 50 schelling, gaande uit een erfgoed van Sijmon van den 

Valhecke, in Lithoijen. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Eelkini (dg: omnes v) hereditarium 

censum L solidorum quem solvendum habet ex hereditate Sijmonis van den 

Valhecke sita in Lijttoijen monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 03 do 10-12-1388. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes Goetkijnt 

verhuurden aan Arnoldus Heijnen soen en Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van 

Kuijc 6 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen 

erfgoed van de abt van Sint-Truiden en Lodekinus gnd Gorijs soen enerzijds 

en wijlen Ghibo Herinc anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor de cijnzen die eruit gaan en voor 10 oude schilden of 

de waarde, met Kerstmis te betalen. Huurders zullen de onraad voor hun 

rekening nemen en de dijken, waterlaten en sluizen onderhouden. Zou 

Aleijdis binnen deze 6 jaar overlijden, dan eindigt de verhuur. Twee 

brieven. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme et Aleijdis relicta quondam 

Johannis Goetkijnt eius uxor et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum 

tutore sex iugera terre sita in parochia de Alem in loco dicto dat 

Alemssche Broec inter hereditatem abbatis de sancto (dg: Trudone ex uno) 

Trudone (dg: ex uno et inter hereditatem) Lodekini dicti Gorijs soen ex 

uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebant locaverunt Arnoldo Heijnen 

soen et Johanni (dg: die) de Kuijc filio quondam Arnoldi de Kuijc ab 

eisdem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum #pro censibus exinde solvendis dandis etc 

atque# pro decem (dg: s) aude scilde seu valorem qualem oppidum de Busco 

capiet et recipiet pro tempore dandis eis ab alio anno quolibet dictorum 

sex annorum nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod 
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ipsi omnia onera dicta onraet ad dicta sex iugera terre spectantia et 

omnes aggeres et aqueductus #slusas# ad premissa spectantes (dg: dictis) 

dictis sex annis durantibus in bona disposicione observabunt sic quod 

primodictis Johanni et Aleijdi dampna exinde non eveniant tali condicione 

annexa si contingat dictam Aleijdem decedere aliquo tempore infra dictos 

sex annos extunc dicta locacio statim (dg: post) post decessum dicte 

Aleijdis exspirabit et primodictus Johannes et Aleijdis a presenti (dg: 

lo) promissione pro tempore (dg: post) dictorum sex annorum decessum 

dicte Aleijdis sequente extunc quiti et absoluti. Testes datum supra. Et 

duplicetur. 

 

BP 1178 f 064r 04 do 10-12-1388. 

Mr Johannes Goutsmit verkocht aan Gerardus Balijart een n-erfcijns van 10 

oude schilden of de waarde, met Sint-Michael te betalen, gaande uit 

goederen gnd het Goed tot Ymerle, in Moergestel, reeds belast met cijnzen 

en pachten. 

 

Magister Johannes Goutsmit hereditarie vendidit Gerardo Balijart 

hereditarium censum X aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

Mijchaelis ex bonis dictis venditoris (dg: sit) dictis goet tot Ymerle 

sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc et ex attinentiis dictorum 

bonorum universis quocumque sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 05 do 10-12-1388. 

Walterus van Hal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Hal prebuit et reportavit. (dg: supra). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 06 do 10-12-1388. 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan 

Willelmus van Lent zvw Henricus gnd Mudeken 2½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd op de Efterste Ert, tussen hr Johannes van Dongherode ridder 

enerzijds en erfgoed gnd dat Bakeland anderzijds, belast met zegedijken en 

waterlaten. 

 

Solvit. 

Theodericus (dg: B) de Bijlant filius quondam domini Johannis de 

Eijndoven militis duo et dimidium hont terre sita in parochia de Kessel 

ad locum dictum op den Eftersten Ert inter hereditatem domini Johannis de 

Dongherode militis ex uno et inter hereditatem dictam dat Bakelant ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictum Theodericum 

Bijlant dinoscuntur pertinere ut dicebat (dg: pro) vendidit Willelmo de 

Lent filio quondam Henrici dicti Mudeken promittens warandiam (dg: et 

obligationem d) tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et censu 

libera et obligationem deponere exceptis zeghedike et aqueductibus infra 

terram sitis et ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 07 do 10-12-1388. 

Theodericus van Hoculem schoenmaker en zijn zoon Matheus verkochten aan 

Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van verkopers, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Henricus Buijc enerzijds en erfgoed van Johannes van den Hoevel zvw Andreas 

anderzijds, reeds belast met 6 pond 10 schelling voornoemd geld b-erfcijns. 

 

(dg: D) Theodericus de Hoculem s[?u]tor et (dg: Matheus) Matheus eius 

filius hereditarie vendiderunt Johanni de Dijest sutori hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo area et 

orto dictorum venditorum sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 
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hereditatem Henrici Buijc ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Hoevel filii quondam Andree ex alio promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: here) sex libris 

et decem solidis dicte monete hereditarii census exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 08 vr 11-12-1388. 

Arnoldus van den Oerde smid van Vlimen droeg over aan Johannes Bever zijn 

vruchtgebruik in (1) alle goederen die aan de gezusters Elizabeth, 

Heijlwigis en Katherina, dv voornoemde Arnoldus, gekomen waren na 

overlijden van hun moeder Batha ev voornoemde Arnoldus, en die aan 

voornoemde Johannes gnd Bever zvw voornoemde Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, resp. aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Arnoldus, (2) alle goederen die 

aan voornoemde Johannes Bever gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde grootmoeder Batha, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn voornoemde grootvader Arnoldus, (3) het deel, aan voornoemde 

Johannes behorend, in alle goederen van voornoemde Arnoldus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Arnoldus (dg: de) van den Oerde faber de Vlimen suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis que Elizabeth Heijlwigi et Katherine 

sororibus filiabus olim dicti Arnoldi de morte quondam Bathe matris olim 

dictarum sororum uxoris olim dicti Arnoldi successione fuerant advolutis 

et que Johanni dicto Bever filio dicte quondam Elizabeth de morte 

dictarum Elizabeth Heijlwigis (dg: Heijlwigis) et Katherine sororum sunt 

advoluta #et competita# et post mortem dicti Arnoldi advolventur #et 

competentur# atque in omnibus bonis dicto Johanni Bever de morte dicte 

Bathe sue avie advolutis #et competentibus# et post mortem dicti Arnoldi 

sui avi advolvendis #et competentibus# quocumque consistentibus sive 

sitis supportavit dicto (dg: Ar) Johanni Bever promittens ratam servare. 

Testes Aa et Dordrecht datum sexta post conceptionis. Tradetur littera 

dicto Arnoldo. 

 

BP 1178 f 064r 09 vr 11-12-1388. 

atque in tota parte et omni jure dicto Johanni competentibus #vel post 

mortem cuiusdam persone advolutis# quovis modo in omnibus bonis (dg: que 

dictus Arnoldus possidet) dicti Arnoldi et post mortem dicti Arnoldi 

dicto #Johanni# in quibuscumque bonis (dg: dicti Ard) competentibus et 

advolvendis in quibuscumque bonis dicti Arnoldi quocumque locorum 

consistentibus sive sitis. 

 

BP 1178 f 064r 10 ma 14-12-1388. 

Voornoemde Johannes Bever zvw Henricus Bever verkocht voornoemde goederen 

aan Ghisbertus Vullinc. De koopsom is voldaan. 

 

Dictus Johannes Bever filius quondam Henrici Bever premissa vendidit 

Ghisberto Vullinc promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex 

parte et suorum heredum deponere et recognovit sibi de pecunia dicte 

vendicionis fore satisfactum. Testes Rover et Dordrecht datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1178 f 064r 11 ma 14-12-1388. 

Godefridus van Driel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Driel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064r 12 ma 14-12-1388. 

Voornoemde Ghisbertus Vullinc verhuurde voornoemde goederen aan Arnoldus 

van Vlimen smid, voor de duur van zijn leven, per jaar voor 10 schelling 
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gemeen paijment, met Allerheiligen te betalen. Voornoemde Ghisbertus 

verklaarde dat de huursom is voldaan. 

 

Dictus Ghisbertus Vullinc premissa locavit Arnoldo de Vlimen fabro ab 

eodem ad eius vitam possidenda anno quolibet pro X solidis communis 

pagamenti dandis sibi ab alio anno quolibet omnium sanctorum promittens 

ratam servare. Quo facto dictus Ghisbertus recognovit sibi de tota 

pecunia dicte locacionis fore satisfactum. 

 

1178 mf2 D 11 f. 64v. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1388. 

 Sabbato post conceptionis: zaterdag 12-12-1388. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 15-12-1388. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1388. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1388. 

 

BP 1178 f 064v 01 vr 11-12-1388. 

....... .....es maande drie achterstallige jaren van een b-erfcijns van 19 

schelling, gaande uit kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan de straat 

Weverhuls, tegenover het klooster van Sint-Clara, welke cijns eertijds was 

van Bodo van Tiela. 

 

....... ....... .....es hereditarium censum XIX solidorum quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie (dg: ex hereditate) #quibusdam 

cameris cum suis fundis# sitis in Busco ad vicum Weverhuls (dg: iuxta) in 

oppo[sito conven]tus sancte Clare et qui census fuerat olim Bodonis de 

Tiela monuit de 3 annis. Testes Rover et Dordrecht datum sexta post 

conceptionis Ma[rie]. 

 

BP 1178 f 064v 02 vr 11-12-1388. 

Luijtgardis dvw Arnoldus van Vlimen verkocht aan Andreas zvw Arnoldus zv 

Lambertus bakker een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een 

b-erfcijns74,75,76,77 van 14 pond geld, welke cijns van 14 pond Lutgardis gnd 

van der Dijesen, grootmoeder van voornoemde Luijtgardis, en haar kinderen 

beurden, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

een erfgoed in Den Bosch, achter het huis van voornoemde wijlen Lutgardis 

van der Dijesen, in welk huis voornoemde wijlen Lutgardis woonde, welk 

erfgoed over de stroom gelegen is, nabij een straatje dat loopt van de stal 

van Gerardus gnd metten Coijen naar Beurde, en welk erfgoed strekt van 

voornoemd straatje naar erfgoed van wijlen Johannes gnd Proeftsken. 

Verkoopster en haar broer Johannes van Vlimen beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Luijtgardis filia quondam Arnoldi de Vlimen cum tutore hereditarium 

censum XL solidorum monete de hereditario censu XIIII librarum monete 

(dg: quem solve) quem (dg: Luijtgar)-#Lutgar#-dis dicta van der Dijesen 

avia olim dicte Luijtgardis et liberi eiusdem quondam (dg: Luij) 

Lutgardis van der Dijesen solvendum (dg: hode..nt) hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex quadam hereditate sita in Busco retro 

domum ipsius quondam Lutgardis van der Dijesen in qua domo ipsa quondam 

Lutgardis commorari consuevit que hereditas sita est ultra aquam ibidem 

currentem iuxta viculum eundem ibidem de stabulo Gerardi dicti metten 

Coijen versus (dg: Buer) Buerde et que hereditas tendit de dicto viculo 

                         
74 Zie ← BP 1175 f 219v 12 ±za 09-03-1370, vrijwel onleesbaar contract waarin waarschijnlijk 
een deel van de 14 pond erfcijns wordt verkocht. 
75 Zie → BP 1178 f 362r 06 do 03-03-1390, verkoop van een cijns van 30 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

76 Zie → BP 1179 p 017r 06 ma 12-12-1390, verkoop van een cijns van 5 pond uit de cijns van 14 
pond. 

77 Zie → BP 1179 p 312v 05 wo 15-11-1391, verkoop van een cijns van 50 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 
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usque ad hereditatem Johannis quondam dicti Proeftsken ut dicebat 

vendidit Andree filio quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris promittens 

cum tutore et eo Johannes de Vlimen eius frater indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 03 vr 11-12-1388. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken en Johannes zvw Johannes Buc van 

Lijt beloofden aan Willelmus gnd Huijsman smid 50½ mud haver, Bossche maat, 

die het komende jaar zal groeien in de villa van Lith, minus 1 plakweeuw 

voor elke mud, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) in Lith te 

leveren. 

 

Willelmus de Lent filius quondam Henrici Mudeken et Johannes filius 

quondam Johannis Buc de Lijt promiserunt Willelmo (dg: de Lij) dicto 

Huijsman fabro (dg: de Lijt) L et dimidium modios (dg: s..) #bone# avene 

(dg: sci) mensure de Busco scilicet de meliori avena que crescet in anno 

proximo futuro in villa de Lijt minus tamen una placmeuwe (dg: de v) in 

valore de quolibet modio ad Martini proxime futurum persolvendos et (dg: 

in Busco tradendos) in Lijt tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 04 vr 11-12-1388. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel en zijn kinderen Arnoldus 

en Gerardus beloofden aan Godefridus gnd Godde Hamers soen 118 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel Arnoldus et 

Gerardus eius liberi promiserunt Godefrido dicto Godde Hamers soen centum 

et XVIII aude scilde seu valorem (dg: ad) #a# nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Berkel et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 05 vr 11-12-1388. 

Arnoldus Nollen van Lijt ev Aleijdis dv Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs 

soen van Kessel droeg over aan voornoemde Albertus alle erfgoederen, die 

voornoemde Albertus als huwelijksgeschenk geschonken had aan voornoemde 

Arnoldus Nollen en Aleijdis, gelegen onder Empel en in Maren en Alem. 

 

Arnoldus Nollen (dg: filius) de Lijt maritus et tutor Aleijdis sue uxoris 

filie Alberti filii quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel omnes 

hereditates quas dictus Albertus dederat et supportaverat dicto Arnoldo 

Nollen cum dicta Aleijde nomine dotis et in subsidium matrimonii 

quocumque locorum infra jurisdictionem de Empel et in parochia de Maren 

#et in parochia de Alem# sitas supportavit dicto Alberto promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 064v 06 vr 11-12-1388. 

Voornoemde Arnoldus Nollen verklaarde, met zijn vrouw Aleijdis dv Albertus 

zvw Arnoldus Lodewijchs soen, ontvangen te hebben van voornoemde Albertus 

300 oude schilden, als erfgoed. Hij beloofde bij de deling van de goederen, 

die voornoemde Albertus en diens vrouw Elizabeth zullen nalaten, 300 oude 

schilden in te brengen. 

 

Dictus Arnoldus Nollen palam recognovit se recepisse ab (dg: Arnoldo) 

Alberto filio quondam Arnoldi (dg: Lode) Lodewijchs soen cum Aleijde eius 

uxore filia dicti Alberti CCC aude scilde tamquam hereditates et promisit 

super omnia dicto Aberto ad opus aliorum heredum dicti Alberti quod si 

ipse vel Aleijdis seu heredes eiusdem Aleijdis ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus Albertus et Elizabeth eius uxor in sua morte post 

relinquent venire voluerit extunc ad huiusmodi divisionem importabit CCC 
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aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 07 vr 11-12-1388. 

(dg: Elizabeth dvw Arnoldus gnd die). 

 

(dg: Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti die). 

 

BP 1178 f 064v 08 za 12-12-1388. 

Johannes van Enghelen en zijn broer Wellinus Roveri beloofden aan Johannes 

nzvw Walterus van Erpe 42 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Enghelen et Wellinus Roveri eius frater promiserunt Johanni 

filio (dg: q) naturali quondam Walteri de Erpe XLII Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Berkel et 

Emont datum sabbato post conceptionis. 

 

BP 1178 f 064v 09 za 12-12-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 10 za 12-12-1388. 

Johannes van Meerwijc heer van Meerwijk beloofde aan Theodericus van Rode 

gewantsnijder 150 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Johannes de Meerwijc dominus de Meerwijc promisit Theoderico de Rode 

pannicide C et quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum. Testes Emont et Dordrecht datum sabbato post cnceptionis. 

 

BP 1178 f 064v 11 di 15-12-1388. 

Luppertus zvw Godefridus gnd Bierken van Zeelst gaf uit aan Godefridus zvw 

Gerardus gnd Groet Ghisen een stuk erfgoed in Oirschot, in de herdgang van 

Noetelen, tussen Jacobus van Herzel enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, strekkend met beide einden aan de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Luppertus filius quondam (dg: ..) Godefridi dicti Bierken de Zeelst 

peciam (dg: prati) #hereditatis# sitam in parochia de Oerscot in pastoria 

de (dg: Hezen) Noetelen inter hereditatem Jacobi de Herzel ex uno et 

inter (dg: communitatem ex alio tenden) communem stegam ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Godefrido filio quondam Gerardi dicti Groet Ghisen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duorum 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. Testes Rover et Dordrecht 

datum tercia post Lucie. 

 

BP 1178 f 064v 12 di 15-12-1388. 

Godefridus Bierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Bierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 064v 13 ma 14-12-1388. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde Henricus Dicbier zv Godefridus 

schadeloos te houden van 200 gulden, aan hr Walterus van Ghestel priester, 
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tbv de abt van Tongerlo, beloofd door voornoemde Henricus Dicbier zv 

Godefridus, en van 100 gulden, aan Johannes van Erpe, tbv de propositus van 

Sint-Gertrudis in Leuven, beloofd door voornoemde Henricus Dicbier zv 

Godefridus. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle promisit super omnia quod ipsum 

Henricum Dicbier filium Godefridi a ducentis florenis dictis gulden 

promissis domino Waltero de Ghestel presbitro ad opus domini abbatis de 

Tongherlo !promiserat #a dicto Henrico Dicbier filio Godefridi prout in 

litteris# atque a centum florenis promissis Johanni de Erpe ad opus (dg: 

Joh d) propositi sancte Gertrudis Lovaniensis a dicto Henrico Dicbier 

filio Godefridi prout in litteris ut dicebat indempnem servare. Testes 

Rover et Dordrecht datum in crastino (dg: Lu) Lucie. 

 

BP 1178 f 064v 14 ma 14-12-1388. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 1000 oude schilden na maning te betalen. 

 

Henricus Dicbier (dg: f) dominus de Mierle promisit Henrico Dicbier filio 

Godefridi mille aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 064v 15 za 19-12-1388. 

Johannes van Herlaer timmerman gaf uit aan zijn zoon Lambertus de helft van 

een kamp, naast de Hinthamerdijk, beiderzijds tussen de gemeint, 

achterwaarts strekkend tot aan Walterus gnd van Hijntam en voor aan erfgoed 

van de stad Den Bosch, met de helft van de sloten naast het kamp, welk kamp 

met sloten voornoemde Johannes van Herlaer verkregen had van Nijcholaus 

Scilder, voor een b-erfcijns van 6 dobbel mottoen geld van Vilvoorde of 

ander paijment van dezelfde waarde, met de helft van de windmolen; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de helft van voornoemde cijns van 6 dobbel 

mottoen, (2) de helft van 6 mud rogge, Bossche maat, op het leven van 

broeder Henricus Berwout, gaande uit voornoemd kamp en molen, en thans voor 

(3) een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes van Herlaer 

en zijn vrouw Weijndelmoedis, ouders van voornoemde Lambertus, of de 

langstlevende te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, welke lijfpacht ook gaat uit alle andere goederen van voornoemde 

Lambertus. 

 

Johannes de Herlaer carpentarius medietatem cuiusdam campi siti iuxta 

aggerem Hijnthamensem inter communitatem ex utroque latere coadiacentem 

tendentis retro ad hereditatem Walteri dicti de Hijntam et ante ad 

hereditatem oppidi de Busco cum medietate fossatorum iuxta dictum campum 

situatorum et ad campum de jure spectante quem campum cum dictis fossatis 

dictus Johannes de Herlaer erga Nijcholaum Scilder ad censum acquisiverat 

scilicet pro hereditario censu sex denariorum aureorum communiter dobbel 

mottoen vocatorum monete Filfordie boni auri et iusti ponderis vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris acquisiverat ad censum prout in 

litteris #simul cum medietate molendini venti cum suis attinentiis et 

jure# dedit ad hereditarium censum Lamberto filio suo ab eodem 

hereditarie possidendam pro medietate dicti census sex dobbel mottoen 

(dg: danda .. atque pro vitali pensione qu) atque pro medietate sex 

modiorum siliginis mensure de Busco ad vitam fratris Henrici Berwout ex 

dictis campo et molendino solvendis dandis atque pro vitali pensione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Johanni de 

Herlaer et Weijndelmoedi eius uxori parentibus dicti Lamberti anno 

quolibet ad eorum Johannis et Weijndelmoedis vitam et non ultra mediatim 

(dg: Joh Domini) Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex premissis promittens ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit super habita et 

habenda dictam pensionem quatuor modiorum siliginis anno quolibet ad 
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vitam dictorum Johannis et Weijndelmoedis et non ultra dictis terminis et 

alter eorum diutius vivens dictam pensionem integraliter possidebit ex 

premissis et aliis bonis suis et habitis et habendis. Testes Coptiten et 

Rover datum [s]abbato post Lucie. 

 

1178 mf2 D 09+10 f.63A los folium na f. 64. 

 Geen data op dit folium. 

 

BP 1178 f 063A 01 geen datum. 

{} ....... van Hees, dat zij voornoemde Willelmus wegens een besluit, dat 

zij of een van hen eertijds verworven hadden tegen voornoemde Willelmus, 

voor schepenen van Den Bosch, wegens een erfelijke 

{} van Hubertus van Barsdonc verworven had, noch wegens een vonnis van 

schepenen in Den Bosch, dat voornoemde Henricus en 

{} Willelmus en zijn erfgoed nimmer aan te spreken 

{} melding makend van .. pond oude pecunia blijft van kracht. 

 

{} ....... de Hees (dg: a #nunquam impetet) quod ipse dictum Willelmum 

occacione# placiti (dg: -e) quod ipse seu eorum alter pridem habuerunt 

contra dictum Willelmum coram scabinis in Busco occacione hereditarii 

{} dudum erga Hubertum de (dg: Bard) Barsdonc acquisiverat (dg: atque a) 

#neque occacione# sententie scabinorum in Busco quam ipsi Henricus 

{} [W]illelmum seu ad et supra hereditatem dicti Willelmi (dg: obtinet et 

ab omnibus ea tagen occacione huiusmodi pla...) #nunquam impetet a 

quocumque evoluto (dg: usque in diem presentem)# usque 

{} [li]brarum (dg: f) antique pecunie facient.. in suo vigore permansuris 

pro quocumque tempore futuro. Testes. 

 

BP 1178 f 063A 02 geen datum. 

Belofte voornoemde Willelmus schadeloos te houden van alle achterstallige 

termijnen van voornoemde erfcijns. De brieven van die erfcijns blijven van 

kracht. ?Zijn broers en andere personen die volgens die brieven recht 

hebben, behouden dat. 

 

{} [sup]er omnia quod ipse dictum Willelmum indempnem servabit ab omnibus 

arrestadiis deficientibus #restantibus# et non solutis occacione dicti 

hereditarii census 

{} [?di]e presentem salvis tamen litteris (dg: s) mencionem de dicto 

censu facientibus in suo vigore permansuris pro quocumque tempore futuro 

{} fratribus (dg: pleno jure jus) et quibuscumque aliis personis jus 

vigore dictarum litterarum (dg: habe et aliarum) habentibus #suo# pleno 

{} petendi et prosequendi pro quocumque tempore futuro juxta tenorem et 

continentiam earundem litterarum. Testes Heijme 

 

BP 1178 f 063A 03 geen datum. 

Waarschijnlijk afstand van alle geschillen met voornoemde Willelmus. 

 

{} ab omnibus causis et impetitionibus quas ipse contra dictum Willelmum 

et eius bona quecumque in die presenti habet movendas 

 

1178 mf2 D 12 f. 65. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1388. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1388. 

 in vigilia Thome: zondag 20-12-1388. 

 in festo Thome apostoli: maandag 21-12-1388. 

 

BP 1178 f 065r 01 za 19-12-1388. 

Margareta wv Gerardus van Roesel smid droeg over aan haar zoon Arnoldus en 

aan Laurencius en Gerardus, kvw Rijswijndis dvw voornoemde Margareta, haar 

vruchtgebruik in (1) 1 morgen uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, ter plaatse gnd op Spijk en op de plaats gnd op die Orthense Donk, 
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welke morgen voornoemde wijlen Gerardus van Roesel gekocht had van Petrus 

....... ...mijrde, (2) 1 morgen land uit voornoemde Duizend Morgen, ter 

plaatse gnd op Spijk en op de plaats gnd op de Orthense Donk, welke morgen 

voornoemde wijlen Gerardus van Roesel gekocht had van Cristianus smid. De 

brief overhandigen aan de koper Henricus of aan ....... 

 

Margareta relicta quondam Gerardi de Roesel fabri #cum tutore# suum 

usufructum sibi competentem in uno iugero terre de mille iugeribus 

[communitatis oppidi de Busco sito] supra locum dictum op Spijc et supra 

locum dictum op die Orthensche Donc quod juger terre dictus quondam 

Gerardus de Roesel erga Petrum ....... ...mijrde emendo acquisiverat 

prout in litteris atque in uno iugero terre (dg: sit) de dictis mille 

iugeribus terre sito super locum dictum op Spijc et super locum dictum op 

(dg: Dord) dOrthensche Donc quod iuger terre dictus quondam Gerardus de 

Roesel erga Cristianum fabrum emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Arnoldo suo filio (dg: ad opus sui et ad opus liberorum) #et 

Laurencio et Gerardo liberis# quondam Rijswijndis filie quondam dicte 

Margarete promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Aa et Willelmus datum sabbato post Lucie. Traditur 

(dg: tradetur litters sine consensu dicte Margarete). Tradetur Henrico 

emptori sive ....... 

 

BP 1178 f 065r 02 di 22-12-1388. 

Voornoemde Arnoldus, Laurencius en Gerardus verkochten deze 2 morgen aan 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen snijder, belast met 12 schelling aan de 

stad Den Bosch en 40 schelling geld aan Jacobus Govij. Slechts te 

vervreemden aan medepoorters van Den Bosch. 

 

Dicti (dg: Lau) Arnoldus Laurencius et Gerardus dicta duo iugera terre 

vendiderunt (dg: Sijmoni de Mij) Henrico filio quondam (dg: He) Willelmi 

Stevens soen sartori promittentes (dg: inf) indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XII solidis oppido de 

Busco et XL solidis monete Jacobo Govij exinde de jure solvendis et non 

alienabit etc. Testes Heijme et Willelmus datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 065r 03 di 22-12-1388. 

Verkopers verklaarden dat de koopsom is voldaan. 

 

Dicti venditores recognoverunt eis de integra (dg: per) pecunia dicte 

vendicionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 04 za 19-12-1388. 

Walterus zv Nijcholaus van Hijntam verkocht aan Lambertus zv Johannes van 

Herlaer een deel van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Henricus van Best priester enerzijds 

en erfgoed van Metta wv Walterus Meij anderzijds, te weten het deel direct 

naast erfgoed van voornoemde hr Henricus van Best enerzijds en het 

resterende deel van het huis dat behoort aan voornoemde Lambertus zv 

Johannes van Herlaer anderzijds, belast met een b-erfcijns van 50 schelling 

geld, in de brief vermeld. 

 

Walterus filius (dg: quondam) Nijcholai de Hijntam quandam partem (dg: 

de) de domo et area sita in Busco in fine vici Hijnthamensis inter 

hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem 

Mette relicte quondam Walteri (dg: Meij ex) Meij ex alio scilicet illa 

pars que sita est #contigue# iuxta hereditatem dicti domini Henrici de 

Best ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam (dg: partem) reliquam 

partem de dicta (dg: ma) domo et area (dg: sit) nunc ad Lambertum filium 

Johannis de Herlaer spectantem ex alio prout primodicta pars ibidem sita 

est et ad dictum Walterum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Lamberto filio Johannis de Herlaer supportavit cum 
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litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

excepta (dg: medietate) #dicto (dg: dicto)# hereditario censu (dg: -s) L 

solidorum monete in dictis litteris contento. Testes (dg: Ro) Coptiten et 

Rover datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1178 f 065r 05 za 19-12-1388. 

Thomas Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 06 za 19-12-1388. 

Walterus Claes soen droeg over aan Lambertus zv Johannes van Herlaer een 

b-erfcijns van 25 schelling geld, die Ghibo van Zoemeren aan voornoemde 

Walterus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

voornoemde Walterus enerzijds en erfgoed van Metta gnd Brocs anderzijds, 

welk huis en erf, vóór en in het midden, 18 voet breed is, en op het einde 

16 voet, en achterwaarts reikt tot aan een wijnkelder aldaar. 

 

Walterus Claes soen hereditarium censum viginti quinque solidorum monete 

quem Ghibo de Zoemeren promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco ad finem 

vici Hijntamensis inter hereditatem dicti Walteri ex uno et inter 

hereditatem Mette dicte (dg: Broecs) Brocs ex alio et que domus et area 

continet ante et in medio decem et octo pedatas in latitudine et in fine 

sedecim pedatas in latitudine et tendit retrorsum usque ad vinarium 

ibidem consistens prout in litteris supportavit Lamberto filio (dg: qu) 

Johannis de Herlaer cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 07 zo 20-12-1388. 

Henricus van der Weteringen verkocht aan Ghibo Lobbe (1) de helft van alle 

bomen, in Dinther, ter plaatse gnd in die Weije, (2) de helft van alle 

eiken, in Dinther, ter plaatse gnd Hanenberg, naast het huis van den 

Hanenberg, ter plaatse gnd in het Plein, (3) 50 eiken, gnd koerboen, in 

Dinther, ter plaatse gnd op die Groet Hoeve, (4) 5 eiken, in Dinther, op 4 

lopen land, gnd de Vorste Hof, belast met de houtschat. 

 

Henricus van der Weteringen medietatem omnium arborum consistentium in 

parochia de Dijnter in loco dicto in die Weije et medietatem omnium 

arborum quercinarum consistentium in dicta parochia ad locum dictum 

Hanenberch iuxta domum van den Hanenberch in loco dicto int Pleijn atque 

quinquaginta arbores quercinas dictas koerboen consistentes in dicta 

parochia (dg: p) in loco dicto op die Groet Hoeve atque quinque arbores 

quercinas consistentes in dicta parochia (dg: iuxta) supra (dg: pecia) 

quatuor lopinatas terre dictas den Vorsten (dg: Horst) #Hof# ut dicebat 

vendidit Ghiboni Lobbe promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto onere dicto den houtscat. Testes Emont et Aggere datum (dg: 

dominica post Luc) in vigilia Thome. 

 

BP 1178 f 065r 08 zo 20-12-1388. 

Henricus Woenselman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Woenselman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 09 ma 21-12-1388. 

Johannes Scillinc van Helmont zvw Henricus Scillinc verkocht aan Wellinus 

van Beke een n-erfcijns van 20 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) een hoeve, gnd het Goed ter Heide, die was van wijlen voornoemde 

Henricus, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Helmond, (2) een hoeve, 

gnd het Goed ten Heuvel, aan voornoemde verkoper behorend, in Nuenen, reeds 
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belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 4 oude schilden en een 

b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Johannes Scillinc de Helmont #filius quondam Henrici Scillinc# 

hereditarie vendidit Wellino de Beke hereditarium censum XXti librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam (dg: manso) 

manso dicto tGoet ter Heijden qui (dg: fuerat d) fuerat dicti quondam 

Henrici nunc ad dictum venditorem spectante sito in parochia de Helmont 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis 

atque ex (dg: l) manso dicto tGoet ten Hoevel ad dictum venditorem! sito 

in parochia de Nuenen et ex attinentiis (dg: d) eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque sitis ut dicebat promittens (dg: omnia) #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

dominorum fundi et hereditario censu quatuor aude scilde et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis ex premissis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Heijme et Coptiten datum in festo Thome 

apostoli. 

 

BP 1178 f 065r 10 ma 21-12-1388. 

Johannes van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 11 ma 21-12-1388. 

Ghibo zvw Hermannus Bac beloofde aan Gerardus Heijnnen soen van Hezewijc 

kramer 40 gulden pieter, 24 Borgoense plakken voor 1 pieter gerekend of de 

waarde, na maning te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac promisit Gerardo Heijnnen soen de 

Hezewijc institori XL gulden peter seu pro quolibet peter XXIIII 

Borgoenssche placken seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 065r 12 ma 21-12-1388. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Johannes van Ouden 30 Hollandse gulden 

of de waarde en 12 Hollandse plakken met Vastenavond aanstaande (di 02-03-

1389) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit #Johanni de Ouden# XXX Hollant gulden seu 

valorem et XII Hollant placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 065r 13 ma 21-12-1388. 

Fredericus van Tiel Jans soen droeg over aan hr Arnoldus van Dongherode 

kanunnik in Kortrijk, tbv Arnoldus nzv voornoemde hr Arnoldus van 

Dongerode, het achterste einde van een stuk land, in Kessel, ter plaatse 

gnd in Joffrou Heilwigen Hoeve, strekkend vanaf de sloot gnd middelgrave 

achterwaarts, zoals dit achterste einde gelegen is tussen kv Gerardus van 

Maren enerzijds en Johannes gnd Lodewijc anderzijds, welk achterste deel 

voornoemde Fredericus verworven had van Willelmus Stinen soen. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Arnoldus. 

 

Fredericus de Tiel filius! Jans posteriorem finem cuiusdam pecie terre 

site in parochia de (dg: Kessel) Kessel (dg: in) in loco dicto in Joffrou 

Heijlwighen Hoeve tendentem a fossato dicto middelgrave ibidem retrorsum 

in ea quantitate (dg: qua) qua dicta posterior (dg: pars) #finis# sita 

est inter hereditatem liberorum (dg: Gerijts) Gerardi de Maren ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Lodewijc ex alio quam posteriorem partem 

dictus Fredericus erga Willelmum Stinen soen acquisiverat ut dicebat 

supportavit domino Arnoldo de Dongherode canonico in Cortrijc ad (dg: 

opus) opus Arnoldi filii naturalis eiusdem domini Arnoldi de Dongerode 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Heijme et Coptiten datum supra. Tradetur littera dicto domino Arnoldo. 

 

1178 mf2 D 13 f. 65v. 

 in festo Thome apostoli: maandag 21-12-1388. 

 

BP 1178 f 065v 01 ma 21-12-1388. 

Ghisbertus zvw Elijas Veren Berthen soen verkocht aan Gerardus Wouters soen 

en Bela Kijevits 24 schelling geld b-erfcijns, die Henricus Roempot 

grootvader van voornoemde Ghisbertus met Sint-Remigius beurde, gaande uit 1 

morgen uit Duizend Morgen van de gemeint etc, ter plaatse gnd die Vliedert, 

tussen Godefridus Sceenkel enerzijds en Petrus gnd die Heerde anderzijds, 

welke morgen voornoemde wijlen Henricus Roempot uitgegeven had aan Ancelmus 

verwer voor (1) 6 schelling aan de stad Den Bosch, (2) voornoemde cijns van 

24 schelling. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

[Ghisbertus] filius quondam (dg: Eijas) Elije Veren Berthen soen (dg: 

hereditarium censum) XXIIII solidos monete #hereditarii census# (dg: 

solvendos hereditarie Remigii ex) [quem] censum Henricus Roempot avus 

olim dicti Ghisberti solvendum habuit hereditarie Remigii ex uno iugero 

terre de mille jugeribus terre communitatis etc sito in loco dicto die 

Vliedert inter hereditatem Godefridi Sceenkel ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti die (dg: Heirde) Heerde ex alio quod juger terre dictus 

quondam Henricus Roempot dederat ad censum Ancelmo tinctori scilicet pro 

sex solidis opido de Busco exinde solvendis et pro predicto censu XXIIII 

solidorum prout (dg: d) in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat vendidit Gerardo Wouters soen et Bele Kijevits cum litteris et 

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

et heredum dicti quondam Henrici Roempot deponere. Testes Coptiten et 

Dordrecht datum in festo Thome apostoli. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 065v 02 ma 21-12-1388. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Elijas Veren Berthen soen droeg over aan Paulus 

gnd Arts soen 24 schelling geld b-erfcijns, die wijlen zijn grootvader 

Henricus Roempot met Sint-Remigius beurde, gaande uit 1 morgen uit de 

Duizend Morgen etc, ter plaatse gnd die Vliedert, tussen Godefridus 

Sceenkel enerzijds en Petrus van Heerde anderzijds, welke morgen voornoemde 

wijlen Henricus Roempot uitgegeven had aan Henricus van Loet verwer, voor 

(1) 6 schelling aan de stad Den Bosch, (2) voornoemde b-erfcijns van 24 

schelling. 

 

Solvit. 

Dictus Ghisbertus (dg: hereditarium censum) XXIIII solidos monete 

#hereditarii census# quos Henricus quondam Roempot eius avus solvendos 

habuit hereditarie Remigii ex uno iugero (dg: si) de mille iugeribus 

terre etc sito in loco dicto die Vliedert inter hereditatem Godefridi 

Sceenkel ex uno et inter hereditatem Petri de Heerde ex alio et quod 

iuger terre dictus quondam Henricus Roempot dederat ad censum Henrico de 

Loet tinctori scilicet pro (dg: p) sex solidis oppido de Busco exinde 

solvendis et pro primodicto censu XXIIII solidorum prout in litteris 

supportavit Paulo dicto Arts soen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et heredum dicti quondam Henrici 

Roempot deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 065v 03 ±ma 21-12-1388. 

Godefridus Vos zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis dv Henricus 

van Dijegheden wv Nijcholaus Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen van Os 

droegen over aan Johannes van Dijnter zv hr Paulus van Dijnter priester het 

vruchtgebruik dat voornoemde Mechtildis heeft in een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 7 hont land, gnd 

Drie Gerden, in Alem, tussen wijlen Henricus gnd Grous enerzijds en erfg vw 
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Aleijdis gnd Broes anderzijds, (2) 1 hont land, in Alem, tussen Vastradis 

van Berkel enerzijds en erfg vw Ghibo gnd Henrics soen anderzijds, welke 

cijns wijlen voornoemde Nijcholaus Nijcoel gekocht had van Alardus gnd 

Reijmbouts soen. 

 

Godefridus Vos filius Willelmi Vos pistoris maritus legitimus ut 

asserebat (dg: u) Mechtildis sue uxoris filie Henrici de Dijegheden 

relicte quondam Nijcholai Nijcoel filii quondam Johannis Rutghers soen de 

Os (dg: hereditarium censum) ?et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Mechtildi competentem in hereditario censu XL 

solidorum monete solvendo hereditarie nativitatis Domini ex septem hont 

terre dictis Drie Gherden sitis in parochia de Alem inter hereditatem 

quondam Henrici dicti Grous ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Aleijdis dicte Broes ex alio atque ex uno hont terre sito in dicta 

parochia inter hereditatem Vastradis de Berkel ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Ghibonis dicti Henrics soen ex alio quem 

censum dictus quondam Nijcholaus Nijcoel erga Alardum dictum Reijmbouts 

soen emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt Johanni de 

Dijnter filio (dg: quondam) domini Pauli de Dijnter presbitri promittens 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1178 f 065v 04 ±ma 21-12-1388. 

Voornoemde Godefridus Vos zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis 

dv Henricus van Dijegheden wv Nijcholaus Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen 

van Os droegen over aan voornoemde Johannes van Dijnter het vruchtgebruik, 

dat voornoemde Mechtildis heeft in een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Alardus Reijmbouts soen beloofd had aan Nijcholaus gnd Nijchoel zvw 

Johannes Rutghers soen, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 4 hont 

land, in Alem, ter plaatse gnd in Zelland, buiten de dijk aldaar, tussen 

erfg vw Theodericus gnd Gerardijns soen enerzijds en Oda gnd des Ledigen 

anderzijds, (2) 4 hont land, in Alem, onder de dijk, ter plaatse gnd in die 

Zidewijnden, tussen Grieta gnd Art Mans dochter enerzijds en een gemene 

waterlaat gnd watergang anderzijds, (3) een huis en hofstad in Alem, tussen 

Johannes gnd Lambrechts soen enerzijds en kinderen gnd Otten Kijnderen 

anderzijds. 

 

Dicti Godefridus Vos et Mechtildis ut immediate usufructum dicte 

Mechtildi competentem in hereditario censu quatuor librarum monete quem 

Alardus Reijmbouts soen promisit se daturum et soluturum Nijcholao dicto 

Nijchoel filio quondam Johannis Rutghers soen hereditarie nativitatis 

Domini ex quatuor hont terre sitis in parochia de Alem in loco dicto (dg: 

Ze) in Zellant extra aggerem ibidem inter hereditatem heredum quondam 

Theoderici #dicti# Gerardijns soen ex uno et inter hereditatem Ode dicte 

des Ledigen ex alio atque (dg: .. in) #ex# quatuor hont terre sitis in 

(dg: sit) dicta parochia infra aggerem in loco dicto in die Zidewijnden 

inter hereditatem Griete dicte Art Mans dochter ex uno et inter (dg: 

here) communem aqueductum dictum communiter waterganc ex alio atque ex 

domo et domistadio sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

dicti Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Otten Kijnderen ex alio prout in litteris supportaverunt dicto Johanni de 

Dijnter promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. 

 

BP 1178 f 065v 05 ±ma 21-12-1388. 

Voornoemde Godefridus Vos zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis 

dv Henricus van Dijegheden wv Nijcholaus Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen 

van Os droegen over aan voornoemde Johannes van Dijnter het vruchtgebruik, 

dat voornoemde Mechtildis heeft in een huis, erf en tuin in Den Bosch, op 

de Oude Dieze, tussen erfgoed van Henricus van Os enerzijds en erfgoed van 

Petrus van Macharen anderzijds, aan voornoemde wijlen Nijcholaus Nijcoel 
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verkocht door Johannes zv Henricus van Herlaer molenaar. 

 

Dicti Godefridus et Mechtildis ut supra usufructum dicte Mechtildi 

competentem in domo area et orto sitis in Busco supra antiquam Dijesam 

inter hereditatem Henrici de Os ex uno et inter hereditatem Petri de 

Macharen ex alio (dg: q) venditis dicto quondam Nijcholao Nijcoel a 

Johanne filio Henrici de Herlaer multoris prout in litteris 

supportaverunt Johanni de Dijnter supradicto promittentes ut supra. 

 

BP 1178 f 065v 06 ±ma 21-12-1388. 

Voornoemde Godefridus Vos zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis 

dv Henricus van Dijegheden wv Nijcholaus Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen 

van Os droegen over aan Gerardus zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Mechtildis heeft in een stuk land, in Oss, 

ter plaatse gnd die Voerstraat, tussen kv Henricus gnd Rutghers soen 

enerzijds en Zanderus gnd Heijmerics soen anderzijds, welk stuk land wijlen 

voornoemde Nijcholaus Nijcoel gekocht had van Hermannus zv Henricus die 

Visscher. 

 

Dicti Godefridus et Mechtildis (dg: su) ut supra usufructum dicte 

Mechtildi (dg: -s) competentem in pecia terre sita in parochia de Os ad 

locum dictum die Voerstraet inter hereditatem liberorum Henrici dicti 

Rutghers soen ex uno et inter hereditatem Zanderi dicti Heijmerics soen 

ex alio quam peciam terre dictus quondam Nijcholaus Nijcoel (dg: ega) 

erga Hermannum filium Henrici die Visscher emendo acquisiverat prout in 

litteris supportaverunt Gerardo filio quondam Johannis dicti Rutghers 

soen de Os promittentes ut supra. 

 

BP 1178 f 065v 07 ±ma 21-12-1388. 

Johannes Raet ev Margardis dvw Goddinus smid verkocht aan Wijnricus 

Screijnmaker een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling, een helft te betalen 

met Lichtmis en de andere helft met Pinksteren, gaande uit de helft, die 

eertijds behoorde aan de gezusters Heijlwigis, Hadewigis en Mechtildis, 

begijnen, dvw voornoemde Godinus smid, in een stuk land dat was van 

voornoemde wijlen Godinus, 18 schreden breed, in Nuland, op de plaats gnd 

Groot Nieuwland, tussen Rodolphus van Tula enerzijds en Elizabeth gnd Hels 

anderzijds, met een eind strekkend op de sloot gnd Hoefgraaf, en met het 

andere eind aan de Wolfsdijk, welke helft voornoemde Heijlwigis, Hadewigis 

en Mechtildis uitgegeven hadden aan Johannes van den Canden en Johannes van 

den Hoernic, voor voornoemde cijns van 7 pond 10 schelling, welke cijns aan 

verkoper en zijn vrouw was gekomen, na erfdeling, na overlijden van 

voornoemde Heijlwigis, Hadewigis en Mechtildis. 

 

Johannes Raet maritus legitimus Margardis eius uxoris filie quondam 

Goddini fabri hereditarium censum septem librarum et X solidorum 

solvendum hereditarie mediatim purificationis et mediatim penthecostes de 

medietate que spectabat olim ad Heijlwigem Hadewigem et Mechtildem 

sorores beghinas filias quondam Godini fabri predicti in quadam pecia 

terre fuerat dicti quondam Godini decem et octo (dg: -s) passus in 

latitudine continente sita in parochia de Nuwelant super locum dictum 

Groet Nuwelant inter hereditatem Rodolphi de Tula ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Hels ex alio tendente cum uno fine super 

fossatum dictum Hoefgrave et cum reliquo fine ad locum Wolfsdijke 

nuncupatum quam medietatem dicte Heijlwigis Hadewigis et Mechtildis 

sorores dederant ad censum Johanni van den Canden et Johanni van den 

Hoernic scilicet pro #dicto# censu (dg: predicto prout) septem librarum 

et X solidorum prout in litteris (dg: he) et quem censum sibi et dicte 

Margardi eius uxori de morte dictarum Heijlwigis Hadewigis et et 

Mechtildis sororum successione advolutam esse et (dg: eis) #sibi# 

mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: h) ipsum et ipsum 

et suos in hoc ?condividentes in partem (dg: s) cessisse dicebat 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

215 

hereditarie vendidit Wijnrico Screijnmaker supportavit cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et (dg: suorum quorumcumque 

hereduim) #ex parte# dictarum Heijlwigis Hadewigis et Mechtildis et ex 

parte quorundam heredum dictarum Heijlwigis Hadewigis et Mechtildis 

deponere. 

 

1178 mf2 D 14 f. 66. 

 Quarta post Thome: woensdag 23-12-1388. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1388. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 in festo sanctorum innocentium: maandag 28-12-1388. 

 

BP 1178 f 066r 01 wo 23-12-1388. 

Arnoldus? zvw Arnoldus gnd Philips verkocht aan Willelmus zv Willelmus van 

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

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

aanstaande (do 24-06-1389), gaande uit 2/3 deel in een huis, erf en tuin 

van voornoemde wijlen Arnoldus Philips, in Den Bosch, aan de straat gnd 

{niets vermeld} zowel binnen de stadsmuur als daarbuiten, tussen erfgoed 

van voornoemde koper enerzijds en erfgoed van Johannes Brenthen anderzijds, 

het gehele huis, erf en tuin belast met de hertogencijns, 1 oude sterling 

en 44 schelling 3 penning voornoemd geld. 

 

Arnoldus? filius quondam Arnoldi dicti Philips hereditarie vendidit 

Willelmo filio Willelmi de Laervenne hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum [hereditarie mediatim Johannis] et mediatim Domini et 

primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex duabus terciis 

partibus ad dictum (dg: ..) venditorem spectantibus in domo area et orto 

dicti [quondam] Arnoldi Philips sita in Busco ad vicum dictum! tam infra 

murum oppidi de Busco quam extra eundem murum inter hereditatem dicti 

emptoris ex [uno] et inter hereditatem Johannis Brenthen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et uno antiquo stirlingo et XLIIII solidis (dg: et 

quatuor d) III denariis dicte monete (dg: exinde) ex dictis integris (dg: 

h) domo et area et orto prius solvendis. Testes Coptiten et Dordrecht 

datum quarta post Thome. 

 

BP 1178 f 066r 02 wo 23-12-1388. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 12 pond, 1 mottoen voor 28 groten gerekend, aan wijlen 

voornoemde Adam verkocht door Johannes Berwout zvw Johannes Berwout. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel hereditarium censum XII librarum 

aureo denario communiter (dg: communiter) mottoen vocato pro viginti octo 

grossis #in dicto censu# computato venditum dicto quondam Ade a (dg: B) 

Johanne Berwout filio quondam Johannis Berwout prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 03 wo 23-12-1388. 

Johannes Bruijstens, zijn zoon Arnoldus, Mechtildis wv Johannes Loijer en 

haar zoon Johannes droegen over aan Mechtildis wv Johannes Coptiten het 

deel, dat aan Matheus zvw Willelmus gnd Luwe en diens vrouw Elizabeth 

behoorde, in (1) een huis en erf van wijlen Johannes Cnode, in Den Bosch, 

achter het klooster van de Minderbroeders, (2) een tuin aldaar, over de 

Korenbrug, welk deel aan voornoemde Johannes Bruijstens en Mechtildis 

overgedragen was door voornoemde Matheus. 

 

Johannes Bruijstens Arnoldus eius filius et Mechtildis relicta quondam 

Johannis Loijer cum tutore et Johannes eius filius totam partem et omne 

jus que et quod Matheo filio quondam Willelmi (dg: Lu) dicti Luwe et (dg: 
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..) Elizabeth eius uxori competebant in domo et area quondam Johannis 

Cnode sita in Busco retro claustrum fratrum minorum atque in attinentiis 

eiusdem domus et aree singulis et universis insuper in quodam orto sito 

ibidem ultra pontem dictum Korenbrug supportatas dictis Johanni 

Bruijstens et Mechtildi a dicto Matheo prout in litteris supportaverunt 

Mechtildi relicte quondam Johannis Coptiten cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 04 wo 23-12-1388. 

Voornoemde transportanten verkochten aan Mechtildis wv Johannes Coptiten 

2/10 deel in voornoemd huis, erf en tuin, welk 2/10 deel aan voornoemde 

Johannes Bruijstens en Mechtildis gekomen was na overlijden van Johannes 

Cnode. 

 

Dicti omnes cum tutore duas decimas partes (dg: eis de) dictis Johanni 

Bruijstens et Mechtildi de morte quondam Johannis Cnode successione 

advolutas in domo area et orto predictis (dg: sup) vendiderunt (dg: .) 

Mechtildi relicte quondam Johannis Coptiten promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 066r 05 wo 23-12-1388. 

Voornoemde koopster beloofde aan voornoemde Johannes Bruijstens en diens 

zuster Mechtildis wv Johannes Loijer 120 Hollandse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Dicta emptrix promisit (dg: J) dictis Johanni Bruijstens et Mechtildi 

relicte quondam Johannis Loijer eius sorori centum et XX Hollant gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 06 wo 23-12-1388. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan hr 

Henricus Buc priester een b-erfcijns van 12 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, welke cijns Elizabeth wv Petrus van Zonne grootmoeder van 

eerstgenoemde Henricus en Petrus zv voornoemde Elizabeth verworven hadden 

van Petrus zvw Arnoldus van der Heijden, en welke cijns aan eerstgenoemde 

Henricus gekomen was na overlijden van voornoemde Elizabeth en haar zoon 

Petrus. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel 

hereditarium censum duodecim librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis quem censum Elizabeth relicta quondam Petri de Zonne avia 

primodicti Henrici et Petrus (dg: filius) filius eiusdem Elizabeth erga 

Petrum filium quondam Arnoldi van der Heijden acquisiverant prout in 

litteris et qui census primodicto Henrico de morte dictorum quondam 

Elizabeth et Petri filii eiusdem Elizabeh successione est advolutus ut 

dicebat hereditarie vendidit domino Henrico Buc presbitro #supportavit# 

cum literis et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte et 

dictorum Elizabeth et Petri eius filii et (?dg: ..) eorundem heredum 

quorumcumque deponere. Testes Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 07 wo 23-12-1388. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnnael droeg al zijn goederen over aan zijn broer 

Hermannus zv voornoemde Arnoldus en een Leonius Raet. De brief overhandigen 

aan voornoemde Leonius. 

 

Engbertus filius Arnoldi Cleijnnael omnia et singula sua bona quecumque 

#et parata# locorum consistentia sive sita supportavit Hermanno suo 

fratri filio dicti Arnoldi et Leonio Raet (dg: f) promittens warandiam. 
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Testes datum supra. Traditur (dg: ..) littera dicto Leonio. 

 

BP 1178 f 066r 08 wo 23-12-1388. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael en Leonius Raet beloofden aan Henricus gnd 

Meij 30 oude franken of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389) en 31 oude franken of de waarde met Pasen over een jaar (03-04-1390) 

te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Hermannus filius Arnoldi (dg: Cleijnnael) Cleijnnael et Leonius Raet 

promiserunt Henrico dicto Meij XXX aude francken seu valorem ad Remigii 

proxime futurum et XXXI aude francken seu valorem a pascha proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Et [erunt] 2 littere. 

 

BP 1178 f 066r 09 do 24-12-1388. 

Jacobus Loze maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van wijlen zijn broer Henricus Loze. 

 

Jacobus Loze omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: p) cum bonis 

quibuscumque quondam Henrici Loze sui fratris calumpniavit. Testes Rover 

et Dordrecht (dg: datum) in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 066r 10 do 24-12-1388. 

(dg: Walterus van Oekel). 

 

(dg: Walterus de Oekel). 

 

BP 1178 f 066r 11 do 24-12-1388. 

Destijds had Walterus van Oekel een stukje erfgoed uit het erfgoed van 

wijlen Gerardus Grove, in Den Bosch, over de Korenbrug, welk stukje ligt 

tussen erfgoed van nu Johannes van Mameren enerzijds en erfgoed van nu 

Thomas van Berze anderzijds, in cijns verkregen van Henricus gnd Groeve 

vleeshouwer. Thans verkocht voornoemde Walterus van Oekel aan Nijcholaus 

die Abt een deel van dat stukje met gebouwen, welk deel ligt direct naast 

voornoemd erfgoed van Thomas van Berze enerzijds en de rest van het stukje, 

welke rest overal 16 voet breed is, anderzijds, dit deel belast met een 

erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Henricus Grove carnifex) #Walterus de 

Oekel# quandam (dg: hereditatem) particulam hereditatis de hereditate 

quondam Gerardi Grove que particula #hereditatis# predicta sita est in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem nunc ad Johannem de Mameren 

spectantem ex uno et inter hereditatem nunc ad Thomam de Berze spectantem 

ex alio latere prout dicta particula hereditatis ibidem est sita (dg: 

dicti Th) ad (dg: hereditarium) censum (dg: Waltero de Oekel) erga 

Henricum dictum Groeve carnificem ad censum acquisivissit prout in 

litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Walterus de Oekel quandam partem dicte particule hereditatis que 

pars sita est (dg: inter) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Thome 

de Berze ex uno et inter residuum dicte particule hereditatis quod 

residuum continet sedecim pedatas ubique tam ante quam retro in 

latitudine ex alio latere (dg: ut dicebat) simul cum edificiis in dicta 

parte consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao die Abt 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

XL solidorum monete ex dicta parte cum suis edificiis de jure solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 12 do 24-12-1388. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Godescalcus filius Ghiselmari de Vlimen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 13 do 24-12-1388. 

Egidius gnd Voeghel de jongere verkocht aan Walterus Claes soen van Hijntam 

een hofstad met gebouwen buiten de stadsmuur van Den Bosch, naast de 

Baseldonkse Poort, tussen Petrus gnd Rovers soen van den Eijnde enerzijds 

en Walterus van Hijntam anderzijds, welke hofstad zowel vóór als achter 20 

hamervoet breed is, aan voornoemde Egidius in cijns uitgegeven78 door 

voornoemde Walterus van Hijntam, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Egidius dictus Voeghel junior quoddam domistadium situm extra murum 

oppidi de Busco iuxta portam dictam die Baseldoncssche Port inter 

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

hereditatem (dg: ...) Walteri #de (dg: Hij) Hijntam# ex alio et quod 

domistadium continet tam ante quam retro viginti pedatas dictas hamervoet 

in latitudine datum ad censum dicto Egidio a #dicto# Waltero de Hijntam 

prout in litteris (dg: ..) simul cum edificiis super dictum domistadium 

consistentibus hereditarie vendidit Waltero Claes soen de Hijntam 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes 

Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 14 do 24-12-1388. 

Petrus Voegel verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief overhandigen 

aan Theodericus van Gravia. 

 

Petrus Voegel prebuit et reportavit. Testes datum supra. Traditur 

Theoderico de Gravia. 

 

BP 1178 f 066r 15 di 29-12-1388. 

Voornoemde Walterus Claes soen verkocht voornoemde hofstad met gebouwen aan 

Theodericus van den Grave snijder. 

 

Dictus Walterus Claes soen dictum domistadium cum suis edificiis vendidit 

Theoderico van den Grave sartori cum omnibus (dg: et) ?litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

?Rover et Dordrecht ?datum (dg: in crastino) tercia post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 066r 16 di 29-12-1388. 

Johannes van Gheffen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheffen multor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 17 di 29-12-1388. 

Mechtildis wv Johannes gnd Coedriver droeg over aan Gerardus zv Goeswinus 

van den Oevenken van Uden ev Gertrudis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Johannes Coedriver, haar vruchtgebruik in een stuk land, in Heeswijk, 

tussen erfgoed van de heer van Heeswijk enerzijds en eertijds Ghibo van 

Maren anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Coedriver (dg: .) cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in pecia terre sita in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem domini de Hezewijc ex uno et inter hereditatem 

dudum Ghibonis de Maren ex alio ut dicebat supportavit Gerardo filio (dg: 

quondam) Goeswini van den Oevenken de Uden marito legitimo Gertrudis #sue 

uxoris# filie dictorum Mechtildis et quondam Johannis Coedriver 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto 

                         
78 Zie ← BP 1178 f 003r 12 do 14-11-1387, uitgifte van de hofstad. 
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usufructu existentem deponere. Testes Berkel et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 066r 18 ma 28-12-1388. 

Johannes van Ghemert de jongere beloofde aan Jacobus Coptiten zv Willelmus 

Coptiten 25 gulden met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389) te betalen. 

 

Johannes de Ghemert junior promisit Jacobo Coptiten filio Willelmi 

Coptiten XXV gulden ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Dordrecht datum in festo sanctorum innocentium. 

 

1178 mf2 E 01 f. 66v. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1388. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 

BP 1178 f 066v 01 do 24-12-1388. 

....... Claes soen van Alem verkocht aan Theodericus Waelwijns soen een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met ?Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd Kleverkamp, 

beiderzijds tussen Petrus gnd Engbrechts soen, reeds belast met 4 kleine 

zwarte tournosen en 2½ voet dijk, (2) 2 hont land, in Alem, buiten de 

maasdijk, ter plaatse gnd de Oude Rijt, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en Gerardus van Hueslingen anderzijds, (3) 4 hont land, in Alem, 

ter plaatse gnd aan de Reimboutse Wiel, tussen Baudekinus van Alem 

enerzijds en erfgoed van de investiet van Alem anderzijds, (4) 2 hont land, 

in Alem, ter plaatse gnd op die Aspen, tussen voornoemde Gerardus van 

Hueselingen enerzijds en erfg vw Gheerbrandus zv Henricus Wouters sen 

anderzijds. 

 

....... Claes soen de Alem hereditarie vendidit Theoderico Waelwijns soen 

hereditarium censum duarum aude scilde #Francie# seu valorem solvendum 

[hereditarie] ?Martini ex uno iugero terre sito in parochia de Alem in 

loco dicto die Clevercamp inter hereditatem Petri dicti Engbrechts soen 

ex utroque latere coadiacentem atque ex duobus hont terre sitis in dicta 

parochia extra aggerem Mose in loco dicto (dg: dat Au) dAude Rijt inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Hueslingen ex alio atque ex quatuor hont terre sitis in dicta parochia 

(dg: ad iuxta) ad locum dictum aen den Reijmboutssche Wiel inter 

hereditatem Baudekini de Alem ex uno et inter hereditatem investiti de 

Alem ex alio atque ex duobus hont terre sitis in dicta parochia ad locum 

dictum op die Aspen inter hereditatem (dg: Ge) dicti Gerardi de 

Hueselingen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Gheerbrandi filii 

Henrici Wouters sen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis quatuor nigris (dg: parvis) 

parvis Turonensibus ex dicto iugero solvendis atque duabus et dimidia 

pedatis aggeris ex dicto iugero terre solvendis et sufficientem facere. 

Testes Berkel et Rover datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 066v 02 do 24-12-1388. 

Stephanus zvw Lambertus Raet van Empel en Ghisbertus die Vere beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 18-

04-1389; 7+31+28+31+18=115 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet de Empel Ghisbertus die Vere 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde (dg: ad) Francie ad 

pasca proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 03 do 24-12-1388. 

Henricus Dicbier zv Godefridus vernaderde een kamp, gelegen achter de 

plaats gnd Windmolenberg, aan Henricus Hadewigen bontwerker verkocht79 door 

                         
79 Zie ← BP 1178 f 040r 15 za 30-05-1388, verkoop van deze 2 morgen. 
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Leonius van Erpe. Hij week. En hij droeg weer over. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et exhibuit patentes denarios 

ad redimendum quendam campum situm retro locum dictum Wijnmolenberch 

venditum Henrico Hadewigen pellifici a Leonio de Erpe #ut dicebat# et 

cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 04 do 24-12-1388. 

Johannes Raet en zijn vrouw Margardis wv Johannes van Arle verkochten aan 

Arnoldus Koijt een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit ¼ deel van een hoeve van wijlen Wolterus gnd Brocke, 

in Gesel, welke pacht wijlen Johannes van Arle handschoenmaker gekocht had 

van Enghelberna ev Johannes Roeseken en welke pacht voornoemde Johannes 

Raet nu bezit. Henricus Raet en Godefridus Ketellaer deden afstand. 

 

Johannes Raet #maritus et tutor Margardis sue uxoris relicte quondam 

Johannis de Arle# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis de quarta parte mansi quondam 

Wolteri dicti Brocke siti in Ghesel et de attinentiis dicte quarte partis 

dicti mansi universis tam in humido quam in sicco consistentibus quam 

paccionem (dg: di) Johannes quondam de Arle (dg: erg) cijrothecarius erga 

Enghelbernam uxorem Johannis Roeseken emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: here) et quam paccionem dictus Johannes Raet nunc ad se 

spectare dicebant vendiderunt Arnoldo Koijt supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes (dg: ratam servare et o) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et Margardis 

eius uxoris et ex parte dicti Johannis quondam de Arle et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Johannis de Arle et dicte Margardis deponere. Quo 

facto Henricus Raet et Godefridus Ketellaer super dicta paccione ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere et quod ipsi nunquam assequentur aliquid jus 

vigore quarumcumque litterarum et promissionum factarum et datarum eis a 

dicto Johanne Raet in preiudicium vel detrimentum dicte vendicionis seu 

per que (dg: vel quas) presens vendicio posset infingi vel annulari. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 05 do 24-12-1388. 

Gerardus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 06 do 24-12-1388. 

Margareta wv Johannes van Vlaenderen en Johannes, zv voornoemde Margareta 

en wijlen Johannes, gaven uit aan Johannes gnd Pape schoenmaker een huis80 

en erf van voornoemde wijlen Johannes van Vlaenderen, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Bartholomeus van Wickenvoert enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Gherwen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 3 schelling gemeen paijment, 

aan een altaar in de Sint-Janskerk in Den Bosch, en thans voor (3) een 

n-erfcijns81 van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 

een jaar (vr 24-06-1390). Zou later blijken dat er méér uit voornoemd huis 

en erf betaald moet worden dan voornoemde hertogencijns en 3 schelling 

gemeen paijment, en de cijns van 4 pond, dan zal dat in mindering worden 

gebracht op de cijns van 4 pond. 

 

Margareta relicta quondam Johannis de Vlaenderen cum tutore et Johannes 

eorundem Margarete et quondam Johannis filius domum et aream dicti 

quondam Johannis de Vlaenderen sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

                         
80 Zie → BP 1180 p 268v 09 di 12-01-1395, verkoop van dit huis. 
81 Zie → BP 1182 p 379r 03 di 12-04-1401, overdracht van de erfcijns. 
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hereditatem Bartholomei de [Wic]kenvoert ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Gherwen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Johanni dicto Pape sutori ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini ducis et pro hereditario censu trium solidorum communis pagamenti 

#cuidam altari in ecclesia sancti Johannis in Busco# exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu quatuor librarum monete dando 

dictis Margarete (dg: et ..) ad eius vitam et post eius vitam dicto 

Johanni eius filio hereditarie nativitatis Johannis et primo termino a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex premissis promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem [ex] parte sui deponere et alter 

repromisit tali condicione si (dg: de) imposterum aliquid inventum fuerit 

de jure pleno fore solvendum #de dicta domo et area# quam dicti dicti 

census domini ducis et trium solidorum communis pagamenti et #quam# 

dictus census quatuor librarum quod hoc defalcabit de dicto censu quatuor 

librarum. Testes (dg: ?B) datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 07 do 24-12-1388. 

Voornoemde koper beloofde aan Wiskinus snijder en aan Godefridus van Rode 

44 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan (do 24-06-1389) te betalen en 

43 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit Wiskino sartori et Godefrido de Rode XLIIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis et XLIII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1178 f 066v 08 do 24-12-1388. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Walterus zv Johannes gnd 

Belen soen Walterus en Theodericus” en Willelmus zv Nijcholaus van den 

Arennest verklaarde de brief ontvangen te hebben van Rodolphus Bubben. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Walterus filius Johannis dicti 

Belen soen Walterus et Theodericus etc (dg: q) et Willelmus filius 

Nijcholai van den Arennest palam recognovit se dictas litteras recepisse 

a Rodolpho Bubben et promisit super omnia eundem Rodolphum de dictis 

litteris et resignatione dictarum litterarum ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 066v 09 do 24-12-1388. 

Theodericus Posteel en Henricus zvw Johannes van Uden maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan wijlen 

Lambertus Baten soen de oudere verkocht door Nijcholaus gnd Truden soen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Posteel et Henricus filius quondam Johannis de Uden 

hereditarium censum XL solidorum monete venditum quondam Lamberto Baten 

soen seniori a Nijcholao dicto Truden soen prout in litteris monuerunt de 

3 annis. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 066v 10 do 24-12-1388. 

Johannes van Gheffen zvw Goeswinus van Gheffen en zijn broer Willelmus 

beloofden aan Johannes Ghijsbrechts soen alias van Kuijc 8 franken of de 

waarde met Epiphanie (wo 06-01-1389) en 8 franken of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen (dg: ..) filius quondam Goeswini de Gheffen Willelmus 

eius (dg: filius) frater promiserunt Johanni Ghijsbrechts soen alias de 

Kuijc octo franken #seu valorem# ad (dg: p) epijphaniam (dg: pro) et (dg: 

..) octo franken seu valorem ad penthecostes proxime futurum 
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persolvendos. Testes Heijme et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 11 do 24-12-1388. 

Johannes zvw Henricus Alarts soen verkocht aan Willelmus Loijer en aan 

Henricus van den Arennest tbv de armen in Den Bosch, in het Hinthamereinde, 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 6 

lopen roggeland, een boomgaard en aangelegen erfgoederen van verkoper, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Petrus gnd der Smedinnen soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 4 penning oude cijns 

en 8 penning gemeen paijment. De vuurmeesters van het Hinthamereinde zullen 

deze cijns innen en onder de armen verdelen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Alarts soen hereditarie vendidit Willelmo 

Loijer et Henrico van den Arennest ad opus pauperum pro tempore 

decumbentium (dg: in fine H) in Busco in fine Hijnthamensi hereditarium 

censum XX #solidorum# monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

sex lopinatis terre siliginee et ex pomerio et hereditatibus sibi 

adiacentibus dicti venditoris sitis in parochia de Berlikem in loco dicto 

Beilver inter hereditatem Petri dicti der Smedinnen soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et s) exceptis 

quatuor denariis antiqui census et octo denariis communis pagamenti 

exinde solvendis et sufficientem tali condicione quod custodes ignis 

dicti vuermeesteren qui erunt pro tempore in fine Hijnthamensi petent 

monebunt et recipient (dg: di) annuatim dictum censum ad opus dictorum 

pauperum et eisdem pauperibus annuatim distribuent. Testes Coptiten et 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 066v 12 di 29-12-1388. 

Arnoldus van der Scueren van Broeghel verkocht aan Nijcholaus Kather, tbv 

hem en zijn dochter Margareta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen stuk beemd, in Breugel, tussen kinderen gnd Luden Kijnderen van 

den Ham enerzijds en kinderen gnd Tuernouts Kijnderen anderzijds, (2) alle 

andere erfgoederen en goederen van voornoemde verkoper, onder Breugel, 

reeds belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus van der Scueren de Broeghel legitime vendidit Nijcholao Kather 

ad opus sui et ad opus Margarete eius filie [vitalem] pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Nijcholai et Margarete eius (dg: ..) filie et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto [ac] pecia prati 

[eis] adiacente sitis in parochia de Broeghel inter hereditatem liberorum 

dictorum Luden Kijnderen van den Ham ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Tuernouts Kijnderen ex alio atque ex omnibus aliis 

hereditatibus et bonis dicti venditoris quocumque locorum infra dictam 

parochiam de Broegel sitis promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit et 

cum ambo etc. Testes Coptiten et Dordrecht datum tercia post nativitatis 

Domini. 

 

1178 mf2 E 02 f. 66 bis. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1388. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 

BP 1178 f 066bisr 01 di 29-12-1388. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Henricus zv Johannes Bije van 

Zundert een n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een stuk land, gnd Boudens Hof, in Moergestel, tussen voornoemde 
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Arnoldus Cleijnnael enerzijds en Leonius gnd Raet en Willelmus Vos Grieten 

soen anderzijds. 

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnnael hereditarie vendidit Henrico filio 

Johannis Bije de Zundert hereditarium censum X librarum monete [solvendum 

hereditarie] Johannis ex pecia terre dicta Boudens Hof sita in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem dicti Arnoldi Cleijnnael 

[ex uno et inter] hereditatem Leonii dicti Raet et Willelmi Vos Grieten 

soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere [et sufficientem] facere. Testes Coptiten et 

Dordrecht datum tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 066bisr 02 di 29-12-1388. 

Leonius Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisr 03 di 29-12-1388. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Mathijas 

zvw Mathijas gnd Cuper van Gorichem (1) een geheel erfgoed, eertijds van hr 

Rutgherus van Ouden, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het stenen huis van 

voornoemde Rutgherus enerzijds en het stenen huis van Ghevardus van 

Eijndoven anderzijds, welk geheel erf 85½ hamervoet lang is, te meten vanaf 

de gemene weg, richting het klooster van de Minderbroeders, in voornoemd 

erfgoed voor genoemde Rutgherus gereserveerd een weg die leidt van 

voornoemde gemene weg, lengte 31½ voet, breedte 8½ voet, en verder, 

richting het klooster van de Minderbroeders, 6½ voet breed, welk geheel 

erfgoed in cijns was uitgegeven aan voornoemde wijlen Ghevardus van 

Eijndoven door voornoemde Rutgherus van Ouden, te weten voor een b-erfcijns 

van 10 pond geld; bij die uitgifte was overeengekomen dat, als voornoemde 

Ghevardus in dat gehele erfgoed zou willen bouwen, dat dan voornoemde 

Ghevardus bóven zekere ribben in de muur van voornoemd stenen huis van 

voornoemde Rutgherus zijn gebouwen mocht bevestigen, over een lengte van 

43½ voet, te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, (2) het recht gebouwen 

met ankers te mogen bevestigen in de muur van voornoemd stenen huis van 

voornoemde Ghevardus, over een deel dat reikt van de gemene weg, 

achterwaarts tot aan de glazen vensters in die muur, minus 2 voet. Dit 

gehele erf was belast met voornoemde 10 pond en met een b-erfcijns van 10 

oude schilden aan Martinus Monic. De koper mag achter in dit gehele erf 

niets bouwen, dat de lichtinval in de vensters in de muur van voornoemd 

stenen huis van voornoemde wijlen Ghevardus kan hinderen. Verder mogen de 

koper en zijn erfgenamen dit erfgoed niet verkopen aan Godefridus Hoijer en 

zijn erfgenamen. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven totam 

hereditatem dudum domini Rutgheri de Ouden sitam in Busco ad forum inter 

domum lapideam dicti Rutgheri ex uno et inter domum lapideam Ghevardi de 

Eijndoven ex alio et que tota hereditas predicta continet in longitudine 

octaginta quinque et dimidiam pedatas terre dictas communiter hamervoet 

(dg: -rt) videlicet mensurando dictam totam hereditatem a communi platea 

ibidem versus claustrum fratrum minorum salva tamen et libere reservate 

antedicto Rutghero quadam via in hereditate supradicta que via tendit a 

dicta communi platea ad longitudinem triginta unius et dimidie pedatarum 

octo et dimidiam pedatas in latitudine et ulterius versus dictum 

claustrum fratrum minorum sex et dimidiam pedatas in latitudine 

continebit datam ad censum dicto quondam Ghevardo de Eijndoven a dicto 

Rutghero de Ouden (dg: prout in l) scilicet pro hereditario censu X 

librarum monete prout in litteris simul cum quadam condicione in dictis 

litteris contenta (dg: scilicet) videlicet si dictus Ghevardus in dicta 

tota hereditate imposterum edificare voluerit quod extunc dictus 

Ghevardus a quibusdam parvulis trabibus dictis vulgaliter ribben in muro 
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dicte domus lapidee dicti Rutgheri (dg: ad longitudinem) versus dictam 

totam hereditatem nunc consistentibus sursum et non infra sua edificia in 

dicto muro dicte domus lapidee dicti Rutgheri ad longitudinem quadraginta 

trium et dimidie pedatarum a communi platea retrorsum ad eiusdem Ghevardi 

commodum et profectum ponet et ponere valebit prout in dictis litteris 

plenius continetur atque (dg: cum jure) #jus# edificandi et edificia 

imponendi et iniungendi et firmandi per anchoras in muro dicte domus 

lapidee dicti Ghevardi scilicet in muro eiusdem domus lapidee dicti 

quondam Ghevardi versus dictam (dg: hereditatem) totam hereditatem 

consistente scilicet a communi platea retrorsum usque ad fenestras 

vitreas in dicto muro dicte domus lapidee dicti Ghevardi ad presens 

consistentes minus tamen duabus pedatis ab eisdem fenestris vitreis ut 

dicebat vendidit Mathije (dg: di) filio quondam Mathije dicti Cuper de 

Gorichem supportavit cum litteris et cum condicione et jure dictis 

litteris contens promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem impeticionem et calangiam ex parte sui et dicti quondam 

Ghevardi et (dg: su) quorumcumque heredum dicti quondam Ghevardi de 

deponere exceptis dictis X libris et hereditario censu X aude scilde 

Martino Monic exinde solvendis et quod ipse venditor predictus dicto 

emptori de dicto jure edificandi et sua edificia inponendi et iniungendi 

in dicto muro dicte domus lapidee dicti quondam Ghevardi ut prenaratum 

exstit prestabit warandiam tali condicione annexa quod dictus emptor non 

edificabit (dg: aliquid #posterius) retrorsum# in dicta hereditate ei 

vendita ut dictum est #aliquid# per quod lumen valeat (dg: impediri) in 

fenestris ibidem ad presens consistentibus in dicto muro (dg: dicti 

quondam) dicte domus lapidee dicti quondam Ghevardi tali condicione quod 

dicta hereditas nunquam venditur nec alienabitur nec succedet ad 

Godefridum Hoijer et eius heredes per dictum (dg: venditorem) emptorem 

neque per eius heredes neque (dg: ab eisdem) prout dictus emptor super 

omnia repromisit dicto venditori. Testes Coptiten et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1178 f 066bisr 04 di 29-12-1388. 

Ghevardus zvw hr Johannes van Eijndoven verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ghevardus filius quondam domini Johannis de Eijndoven prebuit et 

reportavit. 

 

BP 1178 f 066bisr 05 di 29-12-1388. 

Voornoemde koper beloofde dat hij noch zijn erfgenamen dit gehele erfgoed 

verkopen aan Godefridus Hoijer en zijn erfgenamen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori quod (dg: ipse dictam 

hereditatem nu) nec ipse neque eius heredes nunquam vendent nec 

alienabunt (dg: di) Godefrido (dg: Gor) Hoijer et eius heredibus (dg: 

nec) #dictam hereditatem neque dicta hereditas nunquam# ad eundem 

Godefridum Hoijer et eius heredes nunquam devolvetur nec succedet a dicto 

Mathija (dg: ven) emptore neque ab eius heredibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisr 06 di 29-12-1388. 

Voornoemde koper Mathijas zvw Mathijas gnd Cuper van Gorichem beloofde aan 

voornoemde verkoper Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven (dg: 

153 oude schilden, dezelfde waarde als de stad ontvangt en geeft voor een 

oude schild, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen), en 

hetzelfde bedrag82 met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

                         
82 Zie → BP 1178 f 235v 13 vr 21-05-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Dictus emptor promisit dicto Arnoldo venditori (dg: CCC CL et tres aude 

scilde scilicet valorem qualem oppidum) capiet et (dg: recip dabit pro 

aude scilt ad nativitatis Johannis proxime futurum) et tantum in festo 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisr 07 wo 30-12-1388. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester droeg over aan 

Walterus van Berze, tbv Metta wv Arnoldus Wellens en kv voornoemde Metta en 

wijlen Arnoldus Wellens, een b-erfcijns van 6 pond geld, uit een b-erfcijns 

van 10 pond voornoemd geld, welke cijns van 10 pond voornoemd geld naast 

een b-erfcijns van 23 penning Arnoldus gnd Wellens beloofd had aan 

eerstgenoemde Arnoldus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een beemd83 

gnd de Nieuwe Beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen kvw Rutgherus van der Eijkendonc enerzijds en Theodericus 

gnd Werner anderzijds, strekkend van de gemene weg tot aan voornoemde 

Theodericus Werner. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri hereditarium censum sex librarum monete de hereditario censu 

decem librarum dicte monete quem censum X librarum dicte monete atque 

eciam hereditarium censum viginti trium denariorum antiqui census 

Arnoldus dictus Wellens promisit se daturum et soluturum primodicto 

Arnoldo hereditarie Martini ex quodam prato dicto communiter den Nuwen 

Beemt sito infra parochiam de Busco in loco dicto Dungen inter 

hereditatem (dg: li) liberorum quondam Rutgheri van der Eijkendonc ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Werner ex alio tendente a communi 

platea ad hereditatem dicti Theoderici Werner prout in litteris 

hereditarie supportavit #Waltero de Berze ad opus# Mette relicte dicti 

quondam Arnoldi Wellens (dg: ad opus sui et) ad opus liberorum eorundem 

Mette et quondam Arnoldi Wellens ab eisdem Metta et Arnoldo Wellens 

pariter genitorum promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dicta Metta dictum censum sex librarum ad 

eius vitam possidebit post eiusdem decessum ad dictos suos liberos 

hereditarie devolvendum. Testes Heijme et Gerardus datum quarta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 066bisr 08 wo 30-12-1388. 

Johannes Scillinc, Theodericus van der Aa en Arnoldus van den Loe beloofden 

aan Zegherus van Gheldorp 115 franken (dg: of de waarde) geld van de koning 

van Frankrijk of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Johannes Scillinc Theodericus van der Aa #et# Arnoldus (dg: van den Loe) 

van den Loe promiserunt Zeghero de Gheldorp centum et XV francken (dg: 

seu valorem) monete regis Francie seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 066bisr 09 do 31-12-1388. 

Johannes van Zanendonc zvw Arnoldus van Zanendonc en zijn zoon Arnoldus 

verkochten aan Philippus gnd Boden een n-erfcijns van 3 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 

een huis, tuin, 4 lopen roggeland en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Zanendonk, tussen een gemene weg enerzijds en Hadewigis wv 

Arnoldus gnd Loijcarts anderzijds, reeds belast met 1 oude groot en 3 lopen 

raapzaad. 

 

Johannes de Zanendonc #filius quondam Arnoldi de Zanendonc# (dg: here) et 

Arnoldus eius filius hereditarie vendiderunt Philippo dicto Boden 

                         
83 Zie → BP 1182 p 009r 08 ±za 28-02-1400, overdracht van de beemd; de cijns 

van 6 pond blijft voor Metta en haar kinderen. 
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hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et orto et quatuor lopinatis terre 

siliginee et hereditatibus sibi (dg: sit) adiacentibus sitis in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Zanendonc inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Hadewigis relicte quondam Arnoldi dicti Loij[!c]arts ex 

alio promittentes #indivisi# super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo (dg: -rum) et tribus 

lopinis seminis raparum vel papaveris exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post 

nativitatis [Domini]. 

 

1178 mf2 E 03 f. 66 bis v. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 in crastino epijphanie: donderdag 07-01-1389. 

 

BP 1178 f 066bisv 01 do 31-12-1388. 

Gerardus zvw van Lambertus gnd Rijxken droeg over aan Willelmus Scilder een 

b-erfcijns van 45 schelling geld, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Langhel, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Trudo gnd Gasteldonc enerzijds en wijlen Arnoldus gnd Zegher 

anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Nijcholaus zvw 

Engbertus van Maren ev Mechtildis ndvw Johannes Leuwe priester. 

 

[84Gerardus] [filius quondam] Lamberti dicti Rijxken hereditarium censum 

quadraginta quinque solidorum monete solvendum hereditarie ex hereditate 

quondam Arnoldi de Langhel sita in B[usco in] vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem Trudonis quondam dicti Gasteldonc ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi dicti Zegher ex alio supportatum sibi a 

Nijcholao filio quondam Engberti de Maren (dg: prout) marito et tutore 

[legitimo] Mechtildis sue uxoris filie naturalis quondam Johannis Leuwe 

presbitri prout in litteris supportavit Willelmo Scilder cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Coptiten et Dordrecht datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 066bisv 02 do 31-12-1388. 

Voornoemde Gerardus zvw van Lambertus gnd Rijxken droeg over aan Willelmus 

Scilder een b-erfcijns van 55 schelling geld, die Mijchael zv Petrus van 

Driel beloofd had aan Lambertus zv voornoemde Gerardus, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Truda gnd Kemmers enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Gheldorp anderzijds, welke cijns voornoemde Lambertus zv 

Gerardus, in de kost bij zijn voornoemde vader Gerardus, had verworven, en 

welke cijns nu aan hem behoort. Lasten van de kant van wijlen zijn zoon 

Lambertus worden afgehandeld. 

 

Dictus Gerardus hereditarium censum quinquaginta quinque solidorum monete 

quem Mijchael filius Petri de Driel promisit se daturum et soluturum 

Lamberto filio dicti Gerardi hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

domo et area sita in Busco (dg: .) in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Trude dicte Kemmers ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi de La-(dg: nghel) Gheldorp ex alio prout in litteris et quem 

censum dictus Lambertus filius dicti Gerardi in expensis eiusdem Gerardi 

sui patris acquisiverat et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Willelmo Scilder cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Lamberti sui filii quorumcumque heredum eiusdem Lamberti filii dicti 

Gerardi deponere. Testes datum supra. 

 

                         
84 Aanvulling op basis van BP 1178 f 066bisv 02. 
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BP 1178 f 066bisv 03 do 31-12-1388. 

De broers Mijchael en Ludovicus, kvw Johannes gnd Loden soen, verkochten 

aan Johannes die Meijer zv Willelmus gnd die Decker 1/7 deel in een huis, 

schuur, tuin en aangelegen kamp, eertijds van wijlen hun grootvader 

Willelmus Wolters soen wever, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen 

Arnoldus die Smit enerzijds en Johannes gnd Luweken anderzijds, belast met 

de onraad. 

 

Solvit XV solidos. 

(dg: L) Mijchael et Ludovicus fratres liberi quondam Johannis dicti Loden 

soen septimam partem ad se spectantem in domo (dg: orto) horreo et orto 

et quodam campo eis adiacente qui fuerat quondam Willelmi Wolters soen 

#textoris# eorum avi sitis in parochia de (dg: Wetten) Nuenen in loco 

dicto Wetten inter hereditatem Arnoldi die Smit ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Luweken ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni die Meijer filio Willelmi dicti die Decker 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisv 04 do 31-12-1388. 

Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Henricus van der 

Boijdonc ½ morgen land, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd in die 

Boijdonkse Mere, tussen erfgoed gnd die Hoeve van der Eikendonk enerzijds 

en voornoemde Henricus van der Boijdonc anderzijds. 

 

(dg: Egidius) #Lambertus# filius Henrici Moelner de Herlaer dimidium 

iuger terre situm infra libertatem etc ad locum dictum in die 

Boijdoncsche Mere inter hereditatem dictam die Hoeve van der Eijkendonc 

ex uno et inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico van der Boijdonc promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisv 05 do 31-12-1388. 

Ghisbertus en Katherina, kvw Johannes gnd Pos, en Henricus nzv hr Walterus 

gnd Dobbel priester ev Aleijdis dvw voornoemde Johannes Pos verkochten aan 

Theodericus van der Donc molenaar van Lijeshout een stuk beemd, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd in Scadehorst, tussen kv Elizabeth van Verlaer 

enerzijds en kvw Hermannus van Rietvort anderzijds, met een eind strekkend 

aan Willelmus van Krekenbeke en met het andere eind aan voornoemde kv 

Elizabeth van Verlaer, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

#(dg: Ghisbertus Henricus filius)# Ghisbertus (dg: dictus Pos soen) #et 

Katherina liberi quondam Johannis dicti Pos cum tutore# et Henricus 

filius (dg: qu) naturalis domini Walteri dicti Dobbel presbitri maritus 

et tutor legitimus Aleijdis eius uxoris filie dicti quondam Johannis Pos 

peciam prati sitam in parochia de Beke prope Arle in loco dicto in 

Scadehorst inter hereditatem (dg: lbi) liberorum Elizabeth de Verlaer ex 

uno et inter hereditatem (dg: Go) liberorum quondam Hermanni de Rietvort 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Krekenbeke et 

cum reliquo fine (dg: dictorum lib) ad hereditatem dictorum liberorum 

Elizabeth de Verlaer hereditarie vendiderunt Theoderico van der Donc 

multori (dg: pro) de Lijeshout promittentes #cum tutore# indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisv 06 do 31-12-1388. 

Lucas zvw Gerardus gnd Otten soen van Erpe, zijn vrouw Hadewigis dv 

Margareta van Gherwen en Henricus, zv voornoemde Hadewigis verwekt door 

wijlen Henricus van der Hagen, verkochten aan Lambertus zv voornoemde 

Margareta, tbv hem en Goeswinus, Johannes en Margareta, kv voornoemde 
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Margareta van Gherwen, (1) alle goederen, die voornoemde Margareta thans 

bezit en later zal verwerven, (2) het deel, dat aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Margareta, in potten, ketels, bedden, kisten, 

huisraad en gebruiksvoorwerpen van voornoemde Margareta. De brief 

overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Solvit. 

Lucas filius quondam Gerardi dicti Otten soen de Erpe maritus legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie (dg: q) Margarete de Gherwen et dicta 

Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore et Henricus filius dicte Hadewigis 

ab eadem Hadewige et Henrico quondam van der Hagen pariter genitus omnia 

bona mobilia et parata dicta (dg: para) #bereet goet# que dicta Margareta 

ad presens habet ac in posterum acquiret quocumque locorum consistentia 

atque totam partem et omne jus eis (dg: de) #per# mortem dicte (dg: .) 

Margarete successione advolvendas in ollis cacabis lectis scrineis (dg: 

do) domiciliis et utenciliis dicte Margarete ab ea habitis et et 

acquirendis ut dicebant vendiderunt Lamberto (dg: Goeswino) filio (dg: 

quondam Lau) dicte Margarete ad opus sui et ad opus Goeswini Johannis et 

Margarete liberorum dicte Margarete de Gherwen promittens ratam servare 

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

littera dicto Lamberto. 

 

BP 1178 f 066bisv 07 do 31-12-1388. 

Destijds hadden de gezusters Aleijdis en Elizabeth, dvw Rodolphus gnd Roef 

van den Ghever, alle goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van 

hun broer Rodolphus gnd Roef zvw voornoemde Rodolphus, gelegen onder 

Boxtel, aan die Roent, en onder Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd ten 

Gever, overgedragen aan Johannes gnd Smedeken zvw Albertus gnd Becker van 

Bucstel. Thans verkocht voornoemde Johannes Smedeken die goederen, voor 

zover die onder Boxtel liggen aan die Roent, aan Luijtgardis dvw Arnoldus 

van der Heijden, echter uitgezonderd een stuk erfgoed gnd een driesselke, 

ter plaatse gnd aan die Roent, tussen Johannes Scoenvoet enerzijds en erfg 

van Gerardus Coppen soen anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Aleijdis et Elizabeth sorores filie quondam 

Rodolphi dicti Roef van den Ghever omnia et singula bona eis de morte 

quondam Rodolphi dicti Roef fratris olim dictarum sororum filii quondam 

dicti Rodolphi successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Bucstel ad locum aen die Roent ac infra parochiam de Haren prope 

Oesterwijc ad locum dictum ten Ghever situata hereditarie (dg: 

vendidissent) supportassent Johanni dicto Smedeken filio quondam Alberti 

dicti Becker de Bucstel prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes Smedeken dicta bona omnia et 

singula in quantum (dg: in p) infra parochiam de Bucstel ad locum dictum 

(dg: Roen) aen die Roent sita sunt vendidit Luijtgardi filie quondam 

Arnoldi van der Heijden cum litteris et jure occacione etc promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva sibi et 

reservata pecia hereditatis dicta een driesschelken sita in loco dicto 

aen die Roent inter hereditatem Johannis (dg: Scoenvoert) #Scoenvoet# ex 

uno et inter hereditatem heredum Gerardi Coppen soen ex alio. Testes 

Rover et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 066bisv 08 do 07-01-1389. 

Johannes zv Rudolphus van den Venne, ev Margareta, en Johannes zv Willelmus 

van den Stake, ev Maria, dvw Arnoldus Appel die Hoessche, droegen over aan 

Luijtgardis dvw Arnoldus van der Heijden alle goederen die aan Delija, wv 

voornoemde Arnoldus Appel en dvw Rodolphus van den Ghever, gekomen waren na 

overlijden van Rodolphus, bv voornoemde Delija en zvw voornoemde Rodolphus 

van den Ghever, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd aan die Roent, echter 

uitgezonderd een stuk erfgoed gnd een driesselke, ter plaatse aan die 

Roent, tussen Johannes Scoenvoet enerzijds en Gerardus Coppen soen 
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anderzijds. 

 

Johannes filius Rudolphi van den Venne maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris et Johannes (dg: van) filius Willelmi van den Stake 

maritus et tutor Marie sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Appel die 

Hoessche omnia bona que Delije relicte dicti quondam Arnoldi Appel filie 

quondam (dg: Ar) Rodolphi van den Ghever de morte quondam Rodolphi 

fratris olim dicte (dg: Deijl) Delije filii dicti quondam Rodolphi van 

den Ghever successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Bucstel ad locum dictum aen die (dg: Ghever) #Roent# sita excepta quadam 

(dg: part) pecia hereditatis dicta een driesschelken sita in loco dicto 

aen die Roent inter hereditatem Johannis Scoen-(dg: voert)-#voet# ex uno 

et inter hereditatem Gerardi Coppen soen ex alio ut dicebant 

supportaverunt Luijtgardi filie quondam Arnoldi van der Heijden 

promittentes (dg: ratam servare wa) ratam et obligationem et impeticionem 

ex parte sui #et# dicte Delije et quorumcumque heredum dicte Delije 

deponere (dg: testes datum supra). Testes Willelmus et Dordrecht datum in 

crastino epijphanie. 

 

BP 1178 f 066bisv 09 do 07-01-1389. 

Luijtgardis dvw Arnoldus van der Heijden wv Rodolphus van den Ghever droeg 

over aan Johannes Smedeken zvw Albertus Becker van Bucstel, Johannes gnd 

Roelofs soen en Johannes zv Willelmus van den Stake het deel dat aan 

voornoemde Luijtgardis behoort in alle erfgoederen van voornoemde wijlen 

Rodolphus van de Ghever, gelegen onder Haaren bij Oisterwijk. 

 

Luijtgardis filia quondam Arnoldi van der Heijden relicta quondam 

Rodolphi (dg: filii quondam Rodolphi) van den Ghever cum tutore totam 

partem et omne jus dicte Luijtgardi competentes in omnibus hereditatibus 

dicti quondam Rodolphi (dg: filii quondam Rodolphi) van de Ghever 

quocumque locorum infra parochiam de Haren prope Oesterwijc sitis ut 

dicebat supportavit Johanni (dg: f) Smedeken filio quondam Alberti Becker 

de Bucstel Johanni dicto Roelofs soen et Johanni filio Willelmi van den 

Stake promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 E 04 f. 67. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 

BP 1178 f 067r 01 ±do 31-12-1388. 

Margareta dvw Theodericus Posen soen: een hofstad, onder de vrijdom etc, 

ter plaatse gnd aan die Keer, tussen Goeswinus gnd Yden soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan een wilg 

aldaar {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta filia quondam (dg: Theoderica) Theoderici Posen soen cum tutore 

domistadium situm infra libertatem etc ad locum dictum a[85en die Keer] 

inter hereditatem Goeswini dicti Yden soen (dg: s) ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendens a communi platea usque ad quandam 

salicem ibide[m] ....... 

 

BP 1178 f 067r 02 do 31-12-1388. 

Johannes zvw? Hermannus die Dijet verkocht aan zijn zuster Elizabeth alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Hermannus. 

 

Johannes filius #?quondam# Hermanni die Dijet omnia bona sibi (dg: de 

per) de morte dicti Hermanni sui patris successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita vendidit Elizabeth sue sorori promittens 

                         
85 Aanvulling op basis van BP 1178 f 067r 09. 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 

Coptiten datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 067r 03 do 31-12-1388. 

Johannes zv Luijtgardis van der Papendonc en Arnoldus Bruijstens zvw 

Henricus Bruijn ev Weijndelmodis dv voornoemde Luijtgardis droegen over aan 

Johannes die Smit van Dijesdonc een b-erfpacht van 1 malder rogge, maat van 

Asten, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin 

van Yseboldus gnd Deerkens soen, in Asten, (2) een kamp van voornoemde 

Yseboldus aldaar, gelegen voor de deur van voornoemd huis, (3) een stuk 

land in Asten, ter plaatse gnd Lijllaar, tussen Johannes Arts soen 

enerzijds en Henricus Deenkens soen anderzijds, (4) een stuk land aldaar, 

tussen Henricus Deenkens soen enerzijds en Henricus Cuelmans anderzijds, 

(5) een stuk land in Asten, ter plaatse gnd Heilaar, tussen voornoemde 

Henricus Deerkens soen enerzijds en Willelmus gnd Duesters anderzijds, 

welke pacht voornoemde Luijtgardis verworven had van voornoemde Yseboldus, 

en waarvan voornoemde Luijtgardis haar vruchtgebruik had afgestaan aan haar 

voornoemde zoon Johannes en voornoemde Arnoldus Bruijstens. 

 

Solvit. 

Johannes filius Luijtgardis van der Papendonc et Arnoldus Bruijstens 

filius quondam Henrici Bruijn maritus et tutor Weijndelmodis sue uxoris 

filie dicti Luijtgardis hereditariam paccionem unius maldri siliginis 

mensure de Asten solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Asten) 

Asten tradendam ex domo et orto Yseboldi dicti Deerkens soen sitis in 

parochia de Asten et ex quodam campo eiusdem Yseboldi sito ibidem ante 

januam dicte domus atque ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum 

dictum (dg: H) Lijllaer inter hereditatem Johannis Arts soen (dg: ex uno) 

et inter hereditatem Henrici Dee[n]kens soen (dg: ex) atque ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Henrici Deenkens soen et inter 

hereditatem Henrici Cuelmans atque ex pecia terre sita in dicta parochia 

ad locum dictum Heijlaer inter hereditatem dicti Henrici Deerkens soen et 

inter hereditatem Willelmi dicti Duesters quam paccionem dicta 

Luijtgardis erga dictum (dg: Arnoldum Yselb) Yseboldum acquisiverat (dg: 

ut) et de qua paccione dicta Luijtgardis suum usufructum atque totum jus 

quem et quod ipsa in dicta paccione habuit dictis Johanni suo filio et 

Arnoldo Bruijstens supportaverat prout in litteris supportaverunt Johanni 

die Smit de Dijesdonc (dg: pro) cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Heijme datum 

supra. 

 

BP 1178 f 067r 04 do 31-12-1388. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri verkocht aan Rijcoldus Borchgreve een 

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

leveren, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Jacobus Martens 

enerzijds en Godefridus Machiels anderzijds, reeds belast met 12 schelling 

gemeen paijment. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri hereditarie vendidit Rijcoldo Borchgreve 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis #Domini# et in Busco tradendam ex domo et orto 

sitis in (dg: Orte) Oesterwijc inter hereditatem Jacobi Martens ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Machiels ex alio promittens #super habita et 

habenda# warandiam #et questionem proximitatis# et aliam obligationem 

deponere exceptis duodecim solidis communis #pagamenti# exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 05 do 31-12-1388. 

Johannes van Troest beloofde aan Johannes Bessellen 19 Hollandse gulden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 
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Johannes de Troest promisit Johanni Bessellen (dg: X) XIX Hollant gulden 

seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 067r 06 do 31-12-1388. 

Gheerlacus zvw Henricus Kelner van Bucstel en Everardus zvw Arnoldus Ghenen 

soen ev Theoderica dvw voornoemde Henricus droegen over aan Walterus van 

Vlasvoert het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Johannes 

Houbraken en diens vrouw Bela, in goederen gnd Tengelen, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Liemde, belast met de onraad. 

 

Gheerlacus filius quondam Henrici Kelner de Bucstel et Everardus filius 

quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et tutor Theoderice sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici totam partem et omne jus eis de morte quondam (dg: 

Hi) Johannis Houbraken et Bele eius uxoris successione (dg: aid) 

advolutas in bonis dictis Tenghelen sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Luttel Lijemde et in attinentiis dictorum bonorum quocumque sitis 

supportaverunt Waltero van Vlasvoert promittentes (dg: ratam servare) 

#warandiam# et obligationem (dg: ex parte et ..) deponere (dg: testes 

datum supra) exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 07 do 31-12-1388. 

Jacobus zvw Henricus Kelner van Bucstel droeg over aan Walterus van 

Vlasvoert het deel, dat aan hem en zijn zuster Gloria dvw voornoemde 

Henricus Kelner gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes Houbraken 

en diens vrouw Bela, in voornoemde goederen gnd Tengelen, belast met de 

onraad. Voornoemde Gloria zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Kelner de Bucstel totam (dg: et) partem et 

omne jus sibi et Glorie sue sorori filie dicti quondam Henrici Kelner 

successione advolutas in dictis bonis Tenghelen vocatis cum suis 

attinentiis de morte dictorum Johannis Houbraken et Bele eius uxoris 

supportavit Waltero (dg: van den) van Vlasvoert promittens (dg: ratam 

servare et al et impeticionem ex parte sui et dicte Glorie deponere) 

#warandiam et obligationem deponere exceptis onraet exinde solvendis# et 

quod ipse dictam Gloriam dum ad annos pubertatis pervenerit ad opus dicti 

Walteri super premissis faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 08 do 31-12-1388. 

Voornoemde Gheerlacus, Jacobus en Everardus beloofden dat Maria dvw 

voornoemde Henricus Kelner nimmer rechten zal doen gelden op de goederen 

gnd Tengelen. 

 

Dicti Gheerlacus Jacobus et Everardus promiserunt super omnia quod ipsi 

Mariam filiam dicti quondam Henrici Kelner talem habebunt quod nunquam 

presumet se jus in dictis bonis Tengelen vocatis cum suis attinentiis 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 09 do 31-12-1388. 

Margareta dvw Theodericus Posen soen gaf uit aan Aleijdis dvw Gerardus van 

Zelant een hofstad, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd aan die Keer, 

tussen Goeswinus Yden soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan een paal die daar is geplaatst, 

zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling  geld {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta filia quondam Theoderici Posen soen cum tutore domistadium 

situm infra libertatem etc ad locum dictum aen die Keer inter hereditatem 

Goeswini Yden soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendens a 

communi platea usque ad palum ibidem fixum prout (dg: in litteris) ibidem 
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situm est et limitatum est dedit ad hereditarium censum Aleijdi (dg: -s) 

filie quondam Gerardi de Zelant ab eodem (dg: p s) pro hereditario censu 

XL solidorum monete. 

 

BP 1178 f 067r 10 do 31-12-1388. 

Willelmus Stercken verkocht aan Nijcholaus uten Hasselt (1) 3 bunder 

broekland, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen Godefridus 

Andries soen enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds, waarvan 1 bunder 

belast met 5 kapoenen en 2 bunder belast met een b-erfcijns van 7½ schild, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend of de waarde, (2) 3 lopen 

roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd die Loe, tussen kv Hilla Machiels 

enerzijds en Jacobus van den Placke anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd op Gene Doerne Akker, tussen voornoemde Godefridus Andries soen 

enerzijds en Andreas Aechten Man anderzijds, (4) 1 zesterzaad roggeland, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middebeilver, tussen hr Albertus Buc enerzijds en 

Walterus van Hijntam anderzijds. 

 

Willelmus Stercken tria bonaria paludis sita in parochia de Berlikem in 

loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Godefridi Andries soen ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio item tres lopinatas terre 

siliginee sitas in dicta parochia in loco dicto die Loe inter hereditatem 

liberorum Hille Machiels ex uno et inter hereditatem Jacobi van den 

Placke ex alio item unam lopinatam terre siliginee sitam in loco dicto op 

Ghene Doerne Acker inter hereditatem dicti Godefridi Andries soen ex uno 

et inter hereditatem Andree Aechten Man ex alio item unam sextariatam 

terre siliginee sitam in dicta parochia in loco dicto Middebeilver inter 

hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter hereditatem Walteri de 

Hijntam ex alio hereditarie vendidit Nijcholao uten Hasselt promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque caponibus ex uno (dg: 

dco) bonario dictorum trium bonariorum paludis et hereditario censu (dg: 

oct) septem et dimidii scilt (dg: de) XII denariis communiter placken 

monete Hollandie pro quolibet scilt seu valorem ex duobus bonariis 

dictorum trium bonariorum solvendis ut dicebat. Testes (dg: datum supra) 

Heijme et Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 11 do 31-12-1388. 

Johannes Vijfvoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vijfvoet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 12 do 31-12-1388. 

Arnoldus van Zochel zvw Johannes van Zochel verkocht aan Willelmus Poijnne 

van Blitterswijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390), 

gaande uit een akker in Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen Godekinus 

Scoenmaker van Erpe enerzijds en de gemeint van Geffen anderzijds. 

 

Arnoldus de Zochel filius quondam Johannis de Zochel hereditarie vendidit 

Willelmo (dg: Poijnne) Poijnne de Blitterswijc hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

quodam agro terre sito in parochia de Hees in loco dicto Zochel inter 

hereditatem Godekini Scoenmaker de Erpe ex uno et inter communitatem de 

Gheffen ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067r 13 do 31-12-1388. 

Gerardus van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 067r 14 do 31-12-1388. 

Nijcholaus uter Hasselt beloofde aan Willelmus Stercken 45 Hollandse gulden 

of de waarde op zondag Letare aanstaande (zo 28-03-1389) en hetzelfde 

bedrag met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. Twee 

brieven. 

 

Nijcholaus uter Hasselt promisit Willelmo Stercken (dg: nov) XLV Hollant 

gulden seu valorem ad dominicam letare proxime futuram et tantum in festo 

Remigii proxime futuro. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

1178 mf2 E 05 f. 67v. 

 in crastino Aghate: zaterdag 06-02-1389. 

 

BP 1178 f 067v 01 ±do 31-12-1388. 

Hermannus .... ...s.nghe en zijn vrouw Elizabeth dvw Baudewinus smid deden 

tbv Jacobus Keelbreker afstand van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Jacobus voor schepenen van Berlicum verworven had van 

Albertus zvw voornoemde Baudewinus. 

 

#[86Hermannus] ..... ...s.nghe maritus# [Eliz]abeth filia quondam 

Baudewini fabri #et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# cum 

tutore super hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Jacobus Keelbreker erga Albertum filium dicti quondam 

Baudewini (dg: fa) acquisiverat coram scabinis de Berlikem ut dicebant ad 

opus dicti Jacobi renunciaverunt promittentes cum tutore ratam (dg: 

servare) servrae. Testes Heijme et Coptiten datum. 

 

BP 1178 f 067v 02 ±do 31-12-1388. 

Voornoemde Hermannus en zijn vrouw Elizabeth dvw Baudewinus smid deden tbv 

Albertus zvw voornoemde Baudewinus afstand van alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Baudewinus resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van haar moeder Kaherina, uitgezonderd 

een akker gnd Wargarens Akker, in Berlicum, in Beilver. 

 

Solvit XIIII solidos. 

#Dicti Hermannus et# dicta (dg: -s) Elizabeth cum tutore super omnibus 

bonis sibi de morte quondam (dg: suorum) dicti Baudewini sui patris 

successione advolutis et post mortem Kaherine sue matris successione 

advol-(dg: dendis)-#dis# quocumque locorum consistentibus sive sitis 

excepto #in hiis# agro dicto Wargarens Acker sito in parochia de Berlikem 

in Beilver ad opus Alberti (dg: sui) filii dicti quondam Baudewini 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare (dg: re). Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 067v 03 ±do 31-12-1388. 

Johannes Keelbreker gaf uit aan Johannes zvw Jacobus Leijten soen een stuk 

land in Berlicum, in Middelrode, tussen Jacobus van den Noddenvelt 

enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1390). Verkrijger zal 

binnen een jaar hierop een huis ter waarde van 12 gulden plaatsen. 

 

Solvit primodictus Johannes III placken et (dg: X) IIII solidos. 

Johannes Keelbreker peciam terre sitam in parochia de Berlikem in (dg: 

Beilver) #Middelrode# inter hereditatem Jacobi van den Noddenvelt ex uno 

et inter communitatem ex alio (dg: vendidit Jac Johanni) dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni (dg: Jacobs soen) filio quondam Jacobi 

Leijten soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

                         
86 Aanvulling op basis van BP 1178 f 067v 02. 
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hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime #futuro# ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia quod ipse supra dictam peciam terre (dg: 

sit u) situabit unam domum valentem XII gulden infra annum datam 

presentium sine medio sequentem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 067v 04 ±do 31-12-1388. 

Johannes en Aleijdis, kvw Godefridus gnd Nuwelant, Henricus Berwout ev 

Zweenneldis, Mijchael gnd Willems soen ev Elizabeth, en Margareta dv 

Willelmus gnd Honeman deden tbv Henricus zvw voornoemde Godefridus Nuwelaet 

afstand van een b-erfcijns van 14 oude groten en een b-erfcijns van 4 pond 

4 schelling oude pecunia, welke cijnzen wijlen voornoemde Godefridus 

Nuwelaet beurde, gaande uit 14 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen wijlen Henricus Loze enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

te weten van elk van voornoemde 14 bunder 1 oude groot en 6 schelling oude 

pecunia. Voornoemde Willelmus Honeman en Johannes zvw Godefridus Nuwelaet 

beloofden dat Bela dv voornoemde Willelmus Honeman afstand zal doen. 

 

(dg: God) Johannes (dg: filius) #et Aleijdis liberi# quondam Godefridi 

dicti Nuwelant! #cum tutore# Henricus Berwout maritus et tutor legitimus 

Zweenneldis sue uxoris (dg: Mach) Mijchael dictus Willems soen maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Margareta filia (dg: quondam) 

Willelmi dicti Honeman cum tutore super hereditario censu quatuordecim 

grossorum antiquorum et (dg: siper) super hereditario censu (dg: sex 

solidor s antique pecunie) quatuor librarum (dg: q) et quatuor solidorum 

antique pecunie quos dictus quondam Godefridus Nuwela[e!]t solvendos 

habuit hereditarie ex quatuordecim bonariis terre sitis in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde (dg: scilicet de) inter hereditatem quondam 

Henrici Loze ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet de 

quolibet dictorum quatuordecim bonariorum terre unum grossum antiquum et 

sex solidos antique pecunie et super jure ad opus Henrici filii dicti 

quondam Godefridi Nuwelaet renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper 

dictus Willelmus Honeman et #dictus# Johannes filius dicti quondam 

Godefridi Nuwelaet quod Bela filia dicti Willelmi Honeman super dictis 

censibus et jure ad opus dicti Henrici filii quondam Godefridi Nuwelaet 

(dg: fa quamcito a) facient renunciare. 

 

BP 1178 f 067v 05 za 06-02-1389. 

Ludolphus van Boemel ev Johannes dvw Goeswinus van den Steen gaf uit aan 

Henricus gnd Bije Wouters soen 4 roeden land, in Druenen, tussen Lambertus 

van Tede enerzijds en Heijlwigis wv Johannes gnd Mijs anderzijds, strekkend 

vanaf de plaats gnd van der Halver Braken tot aan de plaats gnd ter Steet 

toe; de uitgifte geschiedde voor 4 oude groot minus 3 obool aan de hertog, 

en thans voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Ludolphus de Boemel maritus et tutor Johanne sue uxoris filie quondam 

Goeswini van den Steen quatuor virgatas terre sitas in parochia de 

Druenen inter hereditatem Lamberti de Tede ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis relicte quondam Johannis dicti Mijs ex alio (dg: ut dicebat 

ded) tendentes a loco dicto van der Halver Braken ad locum dictum ter 

Steet toe ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto Bije 

Wouters soen ab eodem hereditarie possidendas pro quatuor grossis 

antiquis minus (dg: uno) #tribus# obulis domino nostro duci exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: sex) sex 

sextariorum 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 et promisit 
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super omnia sufficientem facere. Testes Heijme et Willelmus datum in 

crastino Aghate. 

 

1178 mf2 E 06 f. 68. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 in crastino epijphanie: donderdag 07-01-1389. 

 

BP 1178 f 068r 01 do 31-12-1388. 

Robbertus van Neijnsel droeg over aan Jacobus van den Hoevel 17 Hollandse 

gulden, aan hem beloofd87 door Willelmus Delijen soen van Os. 

 

Robbertus de Neijnsel decem et septem aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Hollandie promissos sibi a Willelmo Delijen s[oen88 de Os] 

prout in litteris supportavit Jacobo van den Hoevel (dg: pro). Testes 

Heijme et Willelmus datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 068r 02 do 07-01-1389. 

Lambertus zv Johannes van Herlaer timmerman verkocht aan broeder Henricus 

Berwout prior van Porta Celi een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

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

uit (1) een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Metta gnd Broecs enerzijds en erfgoed 

van Petrus gnd Erenvarts anderzijds, (2) de helft in een windmolen tussen 

Den Bosch en Hintham, ter plaatse gnd Pijnappels Kamp, (3) de helft van een 

kamp naast die molen. Verkoper en zijn vader Johannes van Herlaer beloofden 

verplichtingen af te handelen, uitgezonderd de lasten. 

 

Lambertus filius Johannis de Herlaer carpentarius legitime vendidit 

fratri Henrico Berwout priori conventus de Porta Celi vitalem pensionem 

quatuor modiorum siliginis mensure (dg: so) de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem (dg: h) Mette dicte Broecs ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti Erenvarts ex alio atque ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in molendino venti sito inter Buscum et inter 

Hijntam in loco dicto Pijnappels Camp et ex medietate campi siti iuxta 

eundem molendinum et ex jure et attinentiis eiusdem medietatis molendini 

predicti promittentes cum eo (dg: Joh) dictus Johannes de Herlaer eius 

pater indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde solvendis et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit. Testes Coptiten et Dordrecht datum (dg: quinta post) in crastino 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 068r 03 do 07-01-1389. 

Nijcholaus, Theodericus en Cristina, kvw Henricus gnd Rolap, en Emondus 

Roesmont ev Yda dvw Henricus Rolap maakten een erfdeling van goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van Henricus zvw voornoemde Henricus 

Rolap. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die Henricus Dunbliec moest leveren aan Yda gnd Roelaps, (2) een stuk 

land, in Heeswijk, tussen een gemene weg enerzijds en de tuin van 

voornoemde Theodericus anderzijds, met de lasten. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Nijcholaus et Theodericus et Cristina liberi quondam (dg: qu) Henrici 

dicti Rolap cum tutore Emondus Roesmont maritus et tutor legitimus Yde 

sue uxoris filie quondam Henrici Rolap palam recognoverunt (dg: ex) se 

                         
87 Zie ← BP 1178 f 054v 06 do 22-10-1388, belofte op 02-03-1389 17 Holland 

gulden te betalen. 
88 Aanvulling op basis van BP 1178 f 054v 06. 
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divisionem fecisse de bonis eis de morte quondam Henrici (dg: filie) 

filii dicti quondam Henrici Rolap successione advolutis mediante qua 

divisione hereditaria paccio dimidii modii siliginis #mensure de Busco# 

quam Henricus Dunbliec Yde dicte Roelaps solvere tenebatur et (dg: unum 

steen lini quod Johannes Emonts soen he solvere tenebatur he) atque pecia 

terre sita in parochia de Hezewijc inter (dg: inter) communem plateam ex 

uno et inter (dg: Theoderici) ortum Theoderici predicti ex alio cum suis 

oneribus dicto Nijcholao cesserunt in partem super quibus etc 

promittentes ... ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 068r 04 do 07-01-1389. 

Voornoemde Theodericus zvw Henricus gnd Rolap kreeg een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, die Emondus Roesmont leverde aan wijlen Henricus 

zvw voornoemde Henricus Rolap, gaande uit de helft van een huis, tuin en 

akker, in Heeswijk, een beemd in Heeswijk, naast de plaats gnd aan de 

Boentuen en uit de helft van 1 bunder beemd in Heeswijk, ter plaatse gnd 

die Malborge Hoeve. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio (dg: dimidici) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Emondus Roesmont dicto quondam Henrico 

filio !quondam dicti quondam Henrici (dg: Roesmont) solvere consuevit ex 

medietate domus et orti et agri siti in parochia de Hezewijc et ex prato 

sito in parochia (dg: d) predicta iuxta locum dictum aen den Boentuen et 

ex medietate unius bonarii prati siti in dicta parochia in loco dicto die 

Malborghe Hoeve dicto Theoderico cessit in partem promittentes ut supra 

et dampna. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068r 05 do 07-01-1389. 

Cristina dvw Henricus gnd Rolap kreeg (1) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, die Gerardus die Moelner moest leveren aan wijlen Henricus 

Roelaps zvw voornoemde Henricus Rolap en diens vrouw Yda Roelap, gaande uit 

erfgoederen in Heeswijk, (2) 2 strepen land, in Heeswijk, ter plaatse gnd 

aan dat Ledegaat, naast kvw Cristina Scollekens, met 2 penning cijns die 

hieruit gaan. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Gerardus die Moelner dicto quondam Henrico Roelaps 

et Yde (dg: sue) Roelap sue uxori solvere tenebatur ex hereditatibus 

sitis in parochia de Heeswijc atque duas strepas terre sitas in parochia 

de Heeswijc (dg: iuxta lo) ad locum dictum aen dat Ledegaet #(dg: 

contigue) contigue# inter hereditatem liberorum quondam Cristine (dg: 

Sco) Scollekens #cum duobus denariis (dg: exinde) census exinde 

solvendis# dicte Cristine cesserunt in partem promittens ut supra per 

totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068r 06 do 07-01-1389. 

Voornoemde Emondus Roesmont ev Yda dvw Henricus Rolap kreeg een b-erfcijns 

van 30 schelling, die voornoemde Emondus Roesmont moest leveren aan wijlen 

Henricus zvw voornoemde Henricus Roelaps, gaande uit erfgoederen in 

Heeswijk. 

 

Et mediante qua divisione (dg: hereditarius) hereditarius census XXX 

#solidorum# quem dictus Emondus Roesmont dicto quondam Henrico filio 

quondam Henrici Roelaps solvere tenetur ex hereditatibus sitis in 

parochia de (dg: Heze) Hezewijc ut dicebant dicto Emondo (dg: -s) cessit 

in partem promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068r 07 do 07-01-1389. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Henricus gnd Rolap gaf uit aan Johannes gnd 

Emonts soen een stuk land, in Heeswijk, tussen Theodericus zvw Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1388 03. 

 

237 

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

Theodericus Writer; de uitgifte geschiedde voor (1) 8 cijnshoenderen aan 

Theodericus Writer, (2) een b-erfpacht van 1 zester gerst aan de kerk van 

Heeswijk, en thans voor (3) een n-erfpacht van 1 steen vlas bereid tot de 

hekel, met Kerstmis te leveren. De brief van voornoemde Nijcholaus 

overhandigen aan zijn voornoemde broer Theodericus. 

 

Dictus Nijcholaus peciam terre sitam in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Henrici Roelap ex uno et inter 

communem plateam ex [alio] tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici Writer dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto Emonts 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro octo pullis (dg: censibus) 

censualibus Theoderico Writer et pro hereditaria paccione unius sextarii 

ordei (dg: me) ecclesie de Hezewijc exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius steen lini parati ad scalcrum danda sibi ab 

alio nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis 

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

Tradetur littera dicti Nijcholai dicto Theoderico suo fratri. 

 

BP 1178 f 068r 08 do 07-01-1389. 

Hr Willelmus van Aa ridder verpachtte aan Johannes nzvw hr Willelmus Vos en 

Godefridus die Becker van Straten zijn goederen gnd het Goed te 

Straatbollen, in Sint-Oedenrode, voor een periode van 5 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389), per jaar voor 6 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan te betalen, en 25 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis 

in Herlaar te leveren. Johannes en Godefridus geven elk jaar aan hr 

Willelmus 8 hoenderen. Johannes en Godefridus zullen de goederen in het 

zesde jaar te pachters recht bezitten. Eén brief voor voornoemde hr 

Willelmus. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles bona sua dicta tGoet te Straetbolle sum 

suis attinentiis universis sita in parochia de Rode sancte Ode (dg: dedit 

annum dedit) dedit ad annuum pactum (dg: Joh) Johanni filio naturali 

quondam domini Willelmi Vos et Godefrido die Becker (dg: St) de Straten 

ab eisdem ad spacium sex #quinque# annorum (dg: da) post festum 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet (dg: 

pro) dictorum (dg: sex) #quinque# annorum pro sex aude scilde seu valorem 

dandis sibi nativitatis Johannis et primo termino nativitatis Johannis 

proxime futuro et pro XXV modiis ordei mensure de Busco dandis sibi anno 

quolibet dictorum quinque annorum purificationis et pro primo termino 

(dg: an) a purificationis proxime ultra annum #et in Herlaer tradendis# 

(dg: et pro dand) additis condicionibus quod (dg: n) dicti Johannes et 

(dg: Johannes) #Godefridus# dabit dicto domino Willelmo anno quolibet 

dictorum quinque annorum octo (dg: capone) pullos item quod ipsi dicta 

bona cum suis attinentiis sexto anno ad jus colini possidebunt promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alteri 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. Et erit una 

littera pro dicto domino Willelmo. 

 

BP 1178 f 068r 09 do 07-01-1389. 

Henricus zvw Goeswinus van Tricht droeg over aan Lupkinus zv Lupkinus gnd 

Hennens soen een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Aarle, met Lichtmis 

in Zeelst te leveren, gaande uit een kamp in Zeelst, ter plaatse gnd die 

Slipvort, welke pacht Petrus van Tricht, tbv voornoemde Henricus, verworven 

had van Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke {niet afgewerkt contract89}. 

 

Henricus filius quondam Goeswini de Tricht hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Aerle solvendam hereditarie purificationis 

et in Zeelst tradendam ex quodam campo sito in parochia de Zeelst ad 

                         
89 Voor afgewerkte contract zie BP 1178 f 073r 10 wo 20-01-1389. 
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locum dictum die Slipvort quam paccionem Petrus de Tricht #ad opus dicti 

Henrici# erga Arnoldum de Beke filium quondam Arnoldi de Beke 

acquisiverat prout in litteris supportavit Lupkino filio (dg: H) Lupkini 

dicti Hennens soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 068r 10 do 07-01-1389. 

Voornoemde Lupkinus zv Lupkinus gnd Hennens soen ev Yda dvw Willelmus van 

Melcrode droeg over aan Henricus zvw Goeswinus van Tricht alle erfgoederen, 

die aan hem en aan zijn vrouw Yda gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Yda, gelegen in Oirschot, in de plaats gnd Melkrode, belast 

met lasten. 

 

Dictus Lupkinus maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie quondam Willelmi de Melcrode omnes hereditates sibi et dicte Yde 

sue uxori de morte quondam parentum dicte Yde successione advolutas (dg: 

quoc) sitas in parochia de (dg: Ve) de Oerscot in loco dicto Melcrode ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio quondam Goeswini de Tricht 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde de 

jure solvendis {niet afgewerkt contract90}. 

 

BP 1178 f 068r 11 do 07-01-1389. 

Johannes zvw Lambertus van den Perre beloofde aan Godestodius zv Petrus zvw 

Johannes Braecman 22 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een 

jaar (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Perre promisit Godestodio filio 

(dg: quondam) Petri filii Johannis quondam (dg: Braeche) Braecman XXII 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) #a# purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum in crastino 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 068r 12 do 07-01-1389. 

Johannes die Ridder van Berkel verklaarde dat Hermannus van den Ham alle 

geldsommen heeft voldaan, die voornoemde Hermannus verschuldigd was aan 

voornoemde Johannes Ridder. 

 

Johannes die Ridder de Berkel palam recognovit per Hermannum van den Ham 

fore satisfactum ab omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas (dg: 

deb) dictus Hermannus debebat dicto Johanni Ridder in litteris scabinorum 

a quocumque tempore preterito usque in diem presentem clamans inde 

quitum. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 E 07 f. 68v. 

 in crastino epijphanie: donderdag 07-01-1389. 

 

BP 1178 f 068v 01 do 07-01-1389. 

....... ... Valkenborch gaf uit aan Gerardus zv Arnoldus Ghenen soen 2 

stukken land in Geffen, ter plaatse gnd op den Velde, (1) tussen voornoemde 

Arnoldus Genen soen enerzijds en Theodericus die Writer anderzijds, (2) 

tussen voornoemde Arnoldus Ghenen soen enerzijds en voornoemde Theodericus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 6 groten aan de kerk van Geffen en 

thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Nuland te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

....... .. (dg: ..) Valkenborch (dg: p) duas pecias terre sitas in 

parochia de Gheffen ad! op den Velde quarum una inter hereditatem Arnoldi 

Genen #soen# ex uno et inter hereditatem Theoderici die Writer ex alio et 

secunda inter hereditatem dicti Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter 

                         
90 Voor afgewerkte contract zie BP 1178 f 073r 11 wo 20-01-1389. 
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hereditatem dicti Theoderici sunt site dedit ad hereditariam paccionem 

Ge-(dg: o)-rardo filio dicti Arnoldi Ghenen soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: octo sedic solidis) sex grossis ecclesie de Gheffen 

exinde solvendis dandis et solvendis etc atque atque pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

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

#Nuwelant# tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1178 f 068v 02 do 07-01-1389. 

Johannes Valkenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Valkenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 03 do 07-01-1389. 

Arnoldus van Haenwijc droeg over aan zijn schoonzoon Hermannus Venbossche 

een erfgoed, gnd een ven, met houtwas, ter plaatse gnd Haanwijk, ter 

plaatse gnd dat Ven, tussen eertijds Johannes gnd Smael enerzijds en een 

gemene weg aldaar anderzijds, aan hem verkocht door Johannes gnd die Joede 

van Herlaer. 

 

Arnoldus de Haenwijc quandam hereditatem dictam communiter een venne cum 

lignecrescencia dicta communiter houtwasse sitam ad locum dictum Haenwijc 

in loco dicto dat Venne inter hereditatem que fuerat Johannis dicti Smael 

ex uno et inter communem plateam (dg: ex alio) ibidem venditam sibi a 

Johanne dicto die Joede de Herlaer prout in litteris supportavit Hermanno 

Venbossche suo genero (dg: p) cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 068v 04 do 07-01-1389. 

Johannes Rover van Vladeracken verhuurde aan Heijmericus zvw Johannes Buc 

van Lijt 5 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroek, naast 

Gerardus van Kessel, voor een periode van 1 jaar, ingaande heden, voor 13 

oude schilden, zoveel in waarde als de stad neemt en ontvangt etc, met 

Kerstmis te betalen. Huurder en Albertus Buc van Lijt beloofden de onraad 

van dat jaar voor hun rekening te nemen, uitgezonderd de onraad van een 

nieuwe sluis of het herstel van een sluis, dat Johannes Rover zal betalen. 

 

Solvit extraneus 2 grossos. Scabini noluerunt. 

Johannes Rover de Vladeracken quinque iugera terre #ad se spectantia# 

sita #in# parochia de Kessel in loco dicto int Voerbroeck (dg: inter) 

#contigue iuxta# hereditatem Gerardi de Kessel (dg: ex uno) ut dicebat 

locavit Heijmerico filio quondam Johannis Buc de Lijt ab eodem (dg: h) 

possidenda ad spacium unius anni (dg: -s) datam presentium sine medio 

sequentis pro XIII aude scilde scilicet (dg: valo) tantum in valore 

quantum oppidum capiet et recipiet etc dandis sibi ab alio nativitatis 

Domini promittens warandiam et obligationem deponere et alter (dg: 

repromisit super omnia et) et cum eo Albertus Buc de Lijt repromiserunt 

indivisi super omnia et quod ipse omnia onera dicta onraet ad premissa 

dicto anno pendente observabunt coram scouwe sic quod dampna exinde non 

eveniant exceptis (dg: si de) onera! dicta! onraet de nova slusa vel de 

reparatione slude que dictus Johannes Rover solvet. Testes datum supra. 

Et duplicetur. 

 

BP 1178 f 068v 05 do 07-01-1389. 

Wautgerus van Casteren beloofde aan Henricus zv Henricus Knijp 7 gulden 

pieter of de waarde met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) te 

betalen. 
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(dg: Ghevardus) #Wautgerus de# Casteren promisit Henrico filio Henrici 

Knijp septem gulden peter seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 06 do 07-01-1389. 

Walterus van den Vloeghe verkocht aan Johannes gnd Boudens soen van Vessem 

een hofstad en tuin, in Vessem, tussen een gemene weg enerzijds en 

Godefridus van den Hoevel anderzijds, met een eind strekkend aan Wouterus 

gnd Everaets, belast met 1 gulden en 10 penning cijns. 

 

Solvit. 

Walterus van den Vloeghe domistadium et ortum sitos in parochia de Vessem 

inter hereditatem (dg: Walteri quondam Everaets ex uno et communitatem) 

inter (dg: communitatem ex) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Godefridi van den Hoevel #ex alio# tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Wouteri dicti Everaets ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto 

Boudens soen de Vessem promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto uno floreno gulden et X denariis census exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 07 do 07-01-1389. 

Johannes Boudens soen van Vessem verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd 

Venman een stuk land, gnd die Zandakker, in Vessem, tussen voornoemde 

Johannes zvw Henricus Venman enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast 

met ½ oude groot aan het huis van Postel. 

 

Solvit. 

Johannes Boudens soen de Vessem peciam terre #dictam die Zandacker# sitam 

in parochia de Vessem inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici 

dicti Venman ex [uno] et inter (dg: hereditatem communitatem) communem 

viam ex alio prout ibidem sita est vendidit dicto Johanni filio quondam 

Henrici Venman promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

dimidio antiquo grosso domui de (dg: Postel) Postula exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 08 do 07-01-1389. 

Theodericus van Bakel zvw Petrus van Meijelsvoert verkocht aan Paulus 

Henrics soen van Gheffen bakker een n-erfcijns van 1 oude schild of de 

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

gaande uit een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd aan die Strijpt, 

tussen Sophia van den Cloet enerzijds en Yda Dircs anderzijds, reeds belast 

met 8 cijnshoenderen. 

 

Theodericus de Bakel filius quondam Petri de Meijelsvoert hereditarie 

vendidit Paulo Henrics soen de Gheffen pistori (dg: hereditariam 

paccionem) hereditarium censum unius aude scilt (dg: seu va s..) seu 

valorem solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et orto sitis in (dg: parochia de) Bucstel ad locum dictum aen die 

Strijpt inter hereditatem Sophie van den Cloet ex uno et inter 

hereditatem Yde Dircs ex !uno ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis octo pullis censualibus exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 09 do 07-01-1389. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer gaf uit aan Franco zvw Nijcholaus gnd 

Coel Vrancken soen een hofstad, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen Johannes Lemmens soen enerzijds en Wellinus Rovers 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1390). 
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Jacobus filius quondam Johannis van den Yvenlaer domistadium situm infra 

libertatem etc ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Johannis 

Lemmens soen ex uno et inter (dg: W) hereditatem (dg: Wi) Wellini Rovers 

ex alio dedit ad hereditarium censum Franconi filio quondam Nijcholai 

dicti Coel Vrancken soen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario 

censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

ex premissis promittens warandiam et obligationem (dg: ob) deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 10 do 07-01-1389. 

Arnoldus van Haenwijc droeg over aan zijn schoonzoon Hermannus Venbossche 

een stuk land, gnd dat Groot Stuk en die Wolfsput, in Herlaar, ter plaatse 

gnd in den Houwe, tussen Johannes zv Truda enerzijds en Yda Loijers 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes zv Truda en met 

het andere eind aan Metta van Dueren, belast met 3 oude groot grondcijns. 

 

Arnoldus de Haenwijc peciam terre (dg: s..g) dictam dat Groet Stuc et die 

Wolfsput sitam in (dg: parochia) territorio de Herlaer in loco dicto in 

den Houwe inter hereditatem Johannis filii Trude ex uno et inter 

hereditatem Yde Loijers ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dicti Johannis filii Trude et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: .) 

Mette de Dueren ut dicebat supportavit Hermanno Venbossche suo genero 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) tribus 

antiquis grossis domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 11 do 07-01-1389. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Lambertus zv Johannes van Gheffen een stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd op de 

Kaijenberg, tussen Adam zvw Adam van den Kerchof enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met de afscheidingen gnd scouwetuin; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 2 kapoenen en 6 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren. De ander beloofde ook op zijn andere 

goederen. 

 

Wellinus de Beke peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen ad locum dictum op den (dg: A) Caijenberch inter herediatem 

Ade filii quondam Ade van den Kerchof ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio (dg: prout ibidem) cum suis sespitibus dictis scouwetuijn 

ad hanc spectantibus prout ibidem sita est dedit ad annuam paccionem 

Lamberto filio (dg: quondam) Johannis de Gheffen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario pactu (dg: un) duorum caponum et sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendo promittens warandiam et aliam 

deponere et alter repromisit super habita et habenda ex premissis et 

aliis suis bonis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 12 do 07-01-1389. 

Henricus van der Rijt van Mierle en Johannes van Rucfen beloofden aan jkvr 

Mabelia wv Leonius van Langvelt 93 Hollandse gulden (dg: of de waarde), 17 

Burgoense plakken voor 1 gulden gerekend, naar keuze van voornoemde jkvr 

Mabelia, en 20 Hollandse plakken, een helft te betalen met Pinksteren (zo 

06-06-1389) en de andere helft met Maria-Hemelvaart aanstaande (zo 15-08-

1389). 

 

Henricus van der Rijt van Mierle #et# Johannes de Rucfen promiserunt 

domicelle Mabelie relicte quondam Leonii de Langvelt nonaginta tres 

Hollant gulden seu (dg: valorem et XX Hollant placken) pro quolibet 

floreno XVII Burgoenssche placken de quo dicta domicella Mabelia suam 

habebit electionem et XX Hollant placken mediatim penthecostes et 
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mediatim ad (dg: purificationis) festum assumptionis beate Marie proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 068v 13 do 07-01-1389. 

(dg: Jkvr Hadewigis Neijnsel en Mechtildis van den Werve). 

 

(dg: Domicella Hadewigis Neijnsel et Mechtildis van den Werve). 

 

BP 1178 f 068v 14 do 07-01-1389. 

Johannes Metten soen van Beke bij Aarle gaf uit: 1 bunder beemd, in Gemert, 

ter plaatse gnd in Geen Voert, tussen Goeswinus Cnode enerzijds en kvw 

Walterus Emonts soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Metten soen de Beke prope Arle unum bonarium prati situm in 

jurisdictione de Ghemert in loco dicto in Gheen Voert inter hereditatem 

Goeswini Cnode ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Walteri 

Emonts soen ex alio dedit ad hereditariam paccionem (dg: W). 

 

BP 1178 f 068v 15 do 07-01-1389. 

Henricus Sluijsman beloofde aan Walterus van Hijntam 100 mud hop, Bossche 

maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Henricus Sluijsman promisit (dg: He) Waltero de Hijntam centum modios 

lupule dicte hoppen mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 


