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1178 mf3 A 03 f. 77. 

 in crastino Nijcholai: maandag 07-12-1388. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1388. 

 

BP 1178 f 077r 01 ma 07-12-1388. 

{laatste deel van een contract} tussen ?Truda dvw Johannes Visscher 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; hij verkocht aan Johannes zvw 
?Arnoldus ....... soen. 

 

[?Tr]ude fili[e] quondam #Johannis# Visscher ex uno et inter communem 

platheam ex alio ut d[icebat] hereditarie vendidit [J]ohanni filio 

quondam ?Arnoldi ....... soen promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Rover datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 077r 02 vr 11-12-1388. 

Hr Egidius van Over Aa investiet van de kerk van Neer verkocht aan Arnoldus 

die Vrieze, tbv Luijtgardis Bauderics wv Tielmannus smid van Turingen, een 

b-erfpacht van 3 mud rogge en 3 mud gerst, maat van Veghel, die Goessuinus 

gnd van den Meer beloofd had aan voornoemde hr Egidius, met Lichtmis onder 

Veghel te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin gnd te Groenendaal, in 

Veghel, tussen Godefridus van Dommellen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) alle erfgoederen, die aan voornoemde hr Egidius gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Veghel, (3) ¼ deel 

in een kamp gnd Oeden Boudekens Kamp, in Veghel, ter plaatse gnd die 

Brusselse Buenre, tussen wijlen Godefridus van Erpe enerzijds en voornoemde 

wijlen Godefridus van Erpe en Boudekinus gnd Hoet anderzijds, te weten het 

¼ deel richting voornoemde wijlen Godefridus en Boudekinus, welk huis, 

tuin, erfgoederen en ¼ deel voornoemde Gossuinus verkregen1 had van 

voornoemde hr Egidius voor (a) 6 penning nieuwe cijns aan de naburen uit 

voornoemd huis en tuin, (b) 18 penning nieuwe cijns aan de grondheer uit de 

erfgoederen die aan voornoemde hr Egidius gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, (c) 12½ schelling geld en ¾ oude groot uit voornoemd ¼ deel, 

(d) voornoemde pacht van 3 mud rogge en 3 mud gerst, en uit (4) een akker 

gnd die Groot Akker, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen Nicholaus gnd 

van der Meer enerzijds en wijlen Denekinus gnd Huben soen anderzijds, (5) 

een beemd gnd die Groot Beemd, gelegen aan het einde van voornoemde akker, 

welke akker en beemd voornoemde Goessuinus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Dominus Egidius de Over Aa investitus ecclesie de (dg: Over Aa) Neer 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis et trium modiorum ordei 

mensure de Vechel quam Goessuinus dictus van den Meer promiserat se 

daturum et soluturum dicto domino Egidio hereditarie purificationis et 

infra parochiam de Vechel tradendam ex domo et orto dictis te Gruenendael 

sitis in parochia de Vechel predicta inter hereditatem Godefridi de 

Dommellen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex omnibus et 

singulis hereditatibus dicto domino Egidio de morte suorum quondam 

parentum jure successionis hereditarie advolutis quocumque locorum infra 

dictam parochiam situatis prout huiusmodi hereditates dicto domino Egidio 

mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: ipsos) ipsum et 

suos in hoc coheredes cesserunt in partem atque ex quarta parte que ad 

dictum dominum Egidium spectabat in quodam campo dicto communiter Oeden 

Boudekens Camp sito in dicta parochia in loco dicto die Bruesselsche 

Buenre inter hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter 

hereditatem quondam Godefridi de Erpe predicti et Boudekini dicti Hoet ex 

alio scilicet ex illa quarta parte que sita est versus hereditates 

dictorum quondam Godefridi et Boudekini quos domum ortum hereditates et 

quartam partem dicti campi dictus Gossuinus pro sex denariis novi census 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 091r 08 do 06-10-1379, uitgifte van de goederen. 
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vicinis ibidem ex dictis domo et orto annuatim solvendis atque pro decem 

et octo denariis novi census domino fundi ex dictis hereditatibus prefato 

domino Egidio de morte suorum quondam parentum jure successionis 

hereditarie advolutis annuatim solvendis atque pro duodecim et dimidio 

solidis monete et pro tribus quartis partibus unius antiqui grossi ex 

dicta quarta parte campi supradicti annuatim solvendis prius de jure 

necnon pro predicta paccione trium modiorum siliginis et trium modiorum 

ordei predicte mensure erga prefatum dominum Egidium ad pactum 

acquisiverat insuper ex agro terre dicto die Groet Acker sito in parochia 

de Uden in loco dicto (dg: Volkel) Boekel inter hereditatem Nicholai 

dicti van der Meer ex uno et inter hereditatem quondam Denekini dicti 

Huben soen ex alio atque (dg: pra) ex prato dicto die Groet Beemt sito ad 

finem jamdicti agri et quos agrum et pratum predictos dictus Goessuinus 

prefato domino Egidio sinul cum predictis domo orto et hereditatibus et 

quarta parte dicti (dg: .) campi pro solucionis dicte paccionis trium 

modiorum siliginis et trium modiorum ordei ad pignus imposuit prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo die Vrieze ad opus Luijtgardis 

Bauderics relicte quondam Tielmanni fabri de Turingen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Dordrecht datum (dg: q) sexta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 077r 03 vr 11-12-1388. 

Arnoldus van Oerden smid droeg over aan Johannes Bever zijn vruchtgebruik2 

in alle goederen, die aan Elizabeth, Heijlwigis en Katherina en voornoemde 

Johannes Bever gekomen waren na overlijden van Batha ev voornoemde 

Arnoldus, grootmoeder van voornoemde Johannes, en na overlijden van de 

gezusters Katherina en Heilwigis, kvw voornoemde Arnoldus, en in alle 

goederen die aan voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde grootvader Arnoldus van Oerden. 

 

Arnoldus de Oerden faber usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis bonis #que Elizabeth Heijlwigi et Katherine# Johanni Bever de 

morte quondam (dg: Elis) Bathe uxoris dudum dicti (dg: Arnoldi) Arnoldi 

avie dudum dicti Johannis atque de morte quondam Katherine et Heilwigis 

sororum liberorum quondam dicti Arnoldi successione hereditarie advolutis 

atque in omnibus bonis eisdem Johanni de morte ipsius Arnoldi de Oerden 

sui avi jure successionis hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis 

ut dicebat legitime supportavit dicto Johanni promittens ratam servare. 

 

BP 1178 f 077r 04 vr 11-12-1388. 

Otto zv Wernerus gnd Ebbekens soen verkocht aan Gerardus Nollen een 

n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Sint-Maarten te 

betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

tussen Goessuinus Steenwech enerzijds en Johannes Rutgheers soen 

anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Gewanden, ter 

plaatse gnd de Grote Wert, tussen voornoemde Johannes Rutgheers soen 

enerzijds en Nicholaus gnd Reijnkens anderzijds, (3) een huis en tuin, in 

Maren, tussen Albertus Arts soen enerzijds en wijlen hr Henricus van Hoemen 

en Erenbertus zv Johannes gnd Erenberts soen anderzijds. Verkoper en zijn 

voornoemde vader Wernerus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 3 

pond geld, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Otto (dg: Werners soen) #filius Werneri dicti Ebbekens soen# hereditarie 

vendidit Gerardo Nollen hereditarium censum unius aude scilde Francie vel 

valorem solvendum hereditarie Martini ex uno jugero terre sito in 

parochia de Maren in loco dicto die Delen inter hereditatem Goessuini 

Steenwech ex uno et hereditatem Johannis Rutgheers soen ex alio atque ex 

dimidio jugero terre sito in dicta parochia in loco dicto Ghewanden ad 

locum dictum den Groten Wert inter hereditatem dicti Johannis Rutgheers 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 064r 08 vr 11-12-1388, grotendeels identiek contract. 
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soen ex uno et hereditatem Nicholai dicti Reijnkens ex alio item ex domo 

et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem (dg: heredum qu) 

Alberti Arts soen ex uno et hereditatem quondam domini (?dg: ...) Henrici 

de Hoemen et Erenberti filii Johannis dicti Erenberts soen ex alio 

promittentes et cum eo Wernerus eius pater predictus warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus libris monete ex dictis domo et 

orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Berkel datum 

sexta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 077r 05 vr 11-12-1388. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verhuurde (1) ½ morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd de Grote Wert, tussen Willelmus van Berze enerzijds en 

Godescalcus Roesmons anderzijds, (2) ½ morgen land in Maren, ter plaatse 

gnd de Grote Wert, tussen wijlen Bertoldus Papen soen enerzijds en 

Hubekinus Valken soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel (dg: unum) #dimidium# juger 

terre situm in parochia de Maren in loco dicto den Groeten Wert [inter] 

hereditatem Willelmi de Berze ex uno et hereditatem Godescalci Roesmons 

ex alio atque dimidium juger terre situm in parochia et loco predictis 

[inter] hereditatem quondam Bertoldi Papen soen ex uno et hereditatem 

Hubekini Valken soen ex alio ut dicebat locavit recto locacionis [modo]. 

 

1178 mf3 A 04 f. 77v. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 11-12-1388. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1388. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1388. 

 

BP 1178 f 077v 01 vr 11-12-1388. 

....... van Ghestel snijder verkocht aan Gerardus van G....e. een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met ....... te betalen, gaande uit (1) de helft 

in een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in dat Gestelse Bos, 

naast hr Arnoldus van Uden priester enerzijds en Henricus Moelner van 

Herlaer anderzijds, (2) de helft in een beemd, aldaar, tussen wijlen 

Willelmus van Beke enerzijds en Reijnkinus Martens soen anderzijds, van 

welke 2 beemden de andere helft behoort aan Johannes Groet, en welke 2 

helften, die aan voornoemde verkoper behoren, jaarlijks worden gedeeld 

tegen de helften die aan Johannes Groet behoren, belast met tiendhooi. 

 

....... de Ghestel sartor hereditarie ve[ndidit] Gerardo de (dg: Groe) 

G....e. [hereditarium] censum sex librarum monete solvendum ....... 

....... [ex medietate ad dictum venditorem spectante in] quodam prato 

sito in parochia de Ghestel (dg: de H) prope Herlaer in loco dicto in dat 

Gestelsche Bossche (dg: juxta) contigue he[reditatem domini] Arnoldi de 

Uden presbitri ex uno et inter hereditatem !et inter hereditatem Henrici 

Moelner (dg: ex alio) de Herlaer ex alio et ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam prato sito ibidem inter hereditatem 

quondam Willelmi de Beke ex uno et inter hereditatem Reijnkini Martens 

soen ex alio et de quibus du[obus] pratis reliqua medietas (dg: ad) 

spectat ad Johannem Groet et que medietates ad dictum venditorem 

spectantes annuatim dividuntur contra alias medietates ad Johannem Groet 

spectantes in pratis predictis ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem aliam deponere excepto (dg: dic) feno decimali exinde 

solvendo de jure et sufficientem facere. Testes Aa et Dordrecht datum 

sexta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 077v 02 vr 11-12-1388. 

Henricus zvw Nicholaus gnd Daems soen verkocht aan Paulus zvw Henricus van 

Gheffen 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 1 morgen 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Boschbuenre, tussen Willelmus Hels 
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enerzijds en Aleidis Maes anderzijds, reeds belast met 1/3 deel van 20 

schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Nicholai dicti Daems soen hereditarie vendidit 

Paulo filio quondam Henrici de Gheffen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo ultra annum ex uno jugero terre sito in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die (dg: Buss) Boschbuenre inter hereditatem Willelmi Hels ex 

uno et hereditatem Aleidis Maes ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepta tercia parte XX solidorum monete 

ex dicto jugero terre prius solvenda et sufficientem facere. Testes Aa et 

Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 077v 03 vr 11-12-1388. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini deed tbv Johannes Raet afstand van (1) al 

het geld, door hem op voornoemde Johannes Raet gewonnen, (2) een lijfrente 

van 10 gulden, die Mechtildis Goddijns overgedragen had aan voornoemde 

Willelmus en aan Woltherus zvw Wolterus van Os, welke rente Johannes van 

Aerle moest betalen aan voornoemde Mechtildis, (3) zijn recht in voornoemde 

goederen, (4) de adiusticacie aan hem gedaan wegens voornoemde zaken. 

Voornoemde Wolterus zal nimmer rechten doen gelden op voornoemde rente en 

adiusticatie. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini super tota pecunia ab ipso super 

Johannem Raet in judicio assecuta preterea super annua et vitali pensione 

X florenorum quam (dg: Hadewigis) #Mechtildis# Goddijns dicto Willelmo et 

Wolthero filio quondam Wolteri de Os supportaverat et quam pensionem 

Johannes de Aerle dicte (dg:Hadewigi) #Mechtildi# solvere tenebatur atque 

super toto jure sibi in premissis competente necnon super tota 

adiusticacione sibi occacione premissorum facta ut dicebat ad opus dicti 

Johannis Raet (dg: hereditarie r) legitime renunciavit promittens ratam 

servare et promisit quod ipse dictum Wolterum talem habebit quod nunquam 

se jus in dicta pensione (dg: habere presumet) neque in (dg: judicat) 

#adiusticacione# super hoc facto nunquam habere presumet. Testes Aa et 

Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 077v 04 vr 11-12-1388. 

Johannes Raet, Henricus Raet en Gerardus Raet zvw Henricus van den Laer 

beloofden aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini 40 Hollandse gulden of de 

waarde gulden met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes Raet Henricus Raet et Gerardus Raet filius quondam Henrici van 

den Laer promiserunt Willelmo filio Arnoldi Tielkini XL Hollant gulden 

vel valorem ad pasca (dg: et L Hollant guld) proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 077v 05 vr 11-12-1388. 

Voornoemde Johannes Raet, Henricus Raet en Gerardus Raet zvw Henricus van 

den Laer beloofden aan voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini 50 

Hollandse gulden3 of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Willelmo L Hollant gulden vel valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 077v 06 vr 11-12-1388. 

Voornoemde Johannes Raet, Henricus Raet en Gerardus Raet zvw Henricus van 

den Laer beloofden aan voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini 50 

                         
3 Zie → BP 1178 f 240r 09 za 05-06-1389, overdracht van een 

schuldbekentenis van 50 Holland: BP 1178 f 077v 05 of 06. 
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Hollandse gulden4 of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1389) 

te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Willelmo L Hollant gulden vel valorem a 

nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 077v 07 vr 11-12-1388. 

(dg: Katherina gnd Luer). 

 

(dg: Katherina dicta Luer). 

 

BP 1178 f 077v 08 ma 14-12-1388. 

Willelmus Claes soen van Beke en zijn schoonmoeder Katherina gnd Luerincs 

droegen over aan Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen hun deel in een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Hilvarenbeek te leveren, welke pacht voornoemde Willelmus Claes soen, tbv 

zichzelf, voornoemde Katherina en Margareta dv voornoemde Katherina, 

gekocht had van Theodericus gnd Luerincs van Dijesen. 

 

Willelmus Claes soen de Beke et Katherina dicta Luerincs (dg: cum s) eius 

socrus cum tutore totam partem et omne jus eis competentes quovis modo in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Hildwarenbeke 

solvenda hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke tradenda quam 

paccionem dictus Willelmus erga Theodericum dictum Luerincs de Dijesen ad 

opus eiusdem Willelmi Claes soen et ad opus #dicte# Katherine et ad opus 

Margarete filie dicte Katherine acquisiverat (dg: prout in litteris) 

emendo prout in litteris [supportaverunt] Goeswino filio quondam Alberti 

Gielijs soen (dg: cum litteris) cum omnibus arrestadiis etc et cum 

litteris et jure promittentes #cum tutore# ratam servare (dg: .) et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijme et Dordrecht datum in 

crastino Lucie. 

 

BP 1178 f 077v 09 ma 14-12-1388. 

Walterus van Hijntam nzvw Walterus van Hijntam verkocht aan Merswijndis wv 

Johannes van Dommellen bakker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1390), gaande uit (1) 3 bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd in Ver 

Guedelden Hoeve, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Henricus 

Weijgherganc anderzijds, (2) 1 bunder land, onder de vrijdom van Den Bosch, 

achter het klooster Porta Celi, naast het water gnd die Aa, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, (3) een 

huis en 3 lopen aangelegen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

beiderzijds tussen voornoemde verkoper, reeds belast met cijnzen. 

 

Walterus de Hijntam filius naturalis quondam Walteri de Hijntam 

hereditarie vendidit Merswijndi (dg: relicte) relicte quondam Johannis de 

Dommellen pistoris hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex tribus bonariis terre sitis in 

parochia de Berlikem in loco dicto in (dg: Ve) Ver Guedelden Hoeve inter 

hereditatem dicti venditoris (dg: et in) ex uno et inter hereditatem 

Henrici Weijgherganc ex alio et ex uno bonario terre sito infra 

libertatem oppidi de Busco retro conventum de Porta Celi iuxta aquam 

dictam die Aa inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Henrici Steijmpel ex alio item ex domo (dg: et orto sito) et 

tribus lopinatis terre (dg: eis) #sibi# adiacentibus sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto (dg: Beil) Beilver inter hereditates dicti 

venditoris ex !uno latere coadiacentes ut dicebat promittens #super 

                         
4 Zie → BP 1178 f 240r 09 za 05-06-1389, overdracht van een 

schuldbekentenis van 50 Holland: BP 1178 f 077v 05 of 06. 
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habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde prius solvendis et #super habita et habenda# sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 077v 10 ma 14-12-1388. 

Henricus van Zanbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Zanbeke prebuit et reportavit. Testes (dg: testes ..) datum 

supra. 

 

BP 1178 f 077v 11 do 17-12-1388. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Floren soen verkocht aan broeder Rodolphus van 

Loet kloosterling van Porta Celi een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

akker, in Helvoirt, beiderzijds tussen een gemene weg, (2) erfgoederen in 

Helvoirt, naast Sinter-Klaas-Stok, tussen een gemene weg enerzijds en Truda 

Spilmakers anderzijds, reeds belast met 15 schelling en een b-erfpacht van 

½ mud rogge. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Floren soen legitime vendidit 

fratri Rodolpho de Loet conventuali de Porta Celi vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti fratris Rodolphi et non ultra nativitatis Johannis ex domo et orto 

et agro (dg: sibi et hereditatibus) sibi adiacente sitis in parochia de 

Helvoert inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem atque ex 

hereditatibus dicti etc sitis #in dicta parochia# iuxta (dg: locum) 

#gazophylac[ium]# dictum senter Claes Stoc inter hereditatem (dg: Henrici 

de Essche ex alio et inter) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Trude Spilmakers ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XV solidis et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere et 

cum mortuus fuerit etc. Testes (dg: Aa) Dordrecht et Aggere datum quinta 

post Lucie. 

 

BP 1178 f 077v 12 do 17-12-1388. 

Henricus zvw Johannes van Hees droeg over aan Johannes Stegeman de helft in 

een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus en 

zijn zuster Conegondis met Lichtmis in Den Bosch beuren, gaande uit een 

stuk land in Hees, ter plaatse gnd Muller, tussen Arnoldus Roest enerzijds 

en Arnoldus Vespertijt anderzijds, welk stuk land voornoemde Henricus en 

Conegondis uitgegeven5 hadden aan voornoemde Arnoldus Vespertijt en 

voornoemde Johannes Stegheman, voor de cijnzen die eruit gaan en voor 

voornoemde b-erfpacht van 2 zester rogge. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis de Hees medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem dictus Henricus et Conegondis eius (dg: solve) soror solvendam 

habent hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parochia de Hees in loco dicto Muller inter hereditatem Arnoldi 

Roest ex uno et inter hereditatem Arnoldi Vespertijt ex alio quam peciam 

terre dicti Henricus et Conegondis eius soror dederant ad pactum dicto 

Arnoldo Vespertijt et Johanni Stegheman scilicet pro censibus exinde 

solvendis atque pro dicta paccione duorum (dg: modiorum) sextariorum 

siliginis prout in litteris dicebat contineri #supportavit dicto Johanni 

Stegeman# promittens ratam servare et obligationem ex parte ex sui 

deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

                         
5 Zie ← BP 1176 f 353v 08 do 28-04-1384, uitgifte voor de pacht. 
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1178 mf3 A 05 f. 78. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1388. 

 

BP 1178 f 078r 01 do 17-12-1388. 

Johannes zvw Petrus Toelen soen ev Mechtildis dvw Willelmus van Laervenne 

verkocht aan Nijcholaus van Laervenne en Nijcholaus van Luijstel alle 

goederen, die aan hem en voornoemde Mechtildis gekomen waren na overlijden 

van Arnoldus Bac Spilmaker en diens vrouw Margareta van der Voert, 

uitgezonderd de huisraad, die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Mechtildis gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus Bac en 

Margareta. 

 

[J]ohannes (dg: Toelen) filius quondam Petri Toelen soen maritus et tutor 

legitimus (dg: Mette) Mechtildis sue uxoris filie quondam Willelmi de 

Laer[venne] omnia et singula bona (dg: et) sibi et dicte Mechtildi de 

morte quondam Arnoldi Bac Spilmaker et Margarete van der Voert eius 

quondam uxoris successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita exceptis sibi et reservatis clenodiis et domiciliis dictis Johanni 

et Mechtildi eius uxori de morte dictorum Arnoldi Bac et Margarete 

successione advolutis ut dicebat vendidit Nijcholao de Laervenne et 

Nijcholao de Luijstel promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum [quinta] post Lucie. 

 

BP 1178 f 078r 02 do 17-12-1388. 

Johannes gnd Vucht zvw Henricus gnd Goeskens soen verkocht aan Nijcholaus 

gnd Nijcoel van der Straten een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-

Lambertus te betalen, gaande uit een huis, tuin en 14 lopen aangelegen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd tot Onrode, tussen Willelmus 

Mijnnemere enerzijds en Godefridus Sceijnckel en zijn medeërfgenamen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 12 lopen rogge. 

 

Johannes dictus Vucht filius quondam Henrici dicti Goeskens soen 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Nijcoel van der Straten hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Lamberti ex domo et 

orto et XIIII lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto tot Onrode inter hereditatem Willelmi 

Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Godefridi Sceijnckel et suorum 

coheredum ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione (dg: XIIII) XII lopinorum siliginis exinde 

prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 03 do 17-12-1388. 

Johannes Roelofs soen verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel van der Straten 

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

uit een huis en tuin in Vught Sint-Petrus, tussen Clemencia van Bladel 

enerzijds en Berisius zvw Petrus van Helvoert anderzijds, en uit overige 

erfgoederen van voornoemde verkoper in Vught Sint-Petrus, reeds belast met 

15 schelling geld. 

 

Johannes Roelofs soen hereditarie vendidit Nijcholao dicto Nijcoel van 

der Straten hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

Lamberti ex (dg: quodam) #domo et# orto sito in parochia de Vucht sancti 

Petri inter hereditatem Clemencie (dg: v) de Bladel ex uno et inter 

hereditatem Berisii filii quondam Petri de Helvoert ex alio atque ex 

ceteris hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia #parochia# 

predicta promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XV 

solidis monete exinde prius solvendis et et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 04 do 17-12-1388. 

Willelmus van den Stripe zvw Johannes van den Stripe verkocht aan Petrus 
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Loekart een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

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

Lambertus aanstaande (vr 17-09-1389), gaande uit een stuk beemd, gnd die 

Mortbeemd, in Vught Sint-Petrus, tussen Ywanus Stierken enerzijds en kvw 

Johannes gnd Heijkens soen anderzijds. 

 

Willelmus (dg: d) van den Stripe filius quondam Johannis van den Stripe 

hereditarie vendidit Petro Loekart hereditarium (dg: p) censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Lamberti et mediatim 

nativitatis Domini et primo termino (dg: nativitatis) Lamberti proxime 

futuro ex pecia prati dicta die Mortbeemt (dg: inter hereditatem) sita in 

parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Heijkens soen ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes (dg: Age) Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 05 do 17-12-1388. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Elijas zv Johannes van Rode een 

kamp, gnd des Kosters Kamp, in Empel, tussen wijlen Ghisbertus Herinc 

enerzijds en voornoemde hr Theodericus anderzijds, met een eind strekkend 

aan jkvr Mabelia van Langvelt, met de sloten die bij het kamp horen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles quendam campum terre dictum des Costers 

Camp situm in jurisdictione de Empel inter hereditatem #quondam# 

Ghisberti Herinc ex uno et inter hereditatem dicti domini Theoderici ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem domicelle Mabelie de Langvelt 

cum suis fossatis ad dictum campum de jure spectantibus ut dicebat 

vendidit (dg: Elij) Elije (dg: -s) filio Johannis de Rode promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere 

et censu libera. Testes (dg: datum supra) Dordrecht et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1178 f 078r 06 do 17-12-1388. 

Goeswinus Moedel van der Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 07 do 17-12-1388. 

Otto Bruijstens en zijn broer Yudocus Bruijstens beloofden aan Boudewinus 

Beijs 70 nobel, 3 Hollandse gulden voor 1 nobel gerekend of de waarde, met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Otto Bruijstens et Yudocus Bruijstens eius frater promiserunt Boudewino 

Beijs septuaginta nobel scilicet III gulden monete Hollandie pro quolibet 

nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 08 do 17-12-1388. 

Johannes die Meester zvw Willelmus Meester beloofde aan Johannes zvw 

Willelmus van Oijen 50 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389) te leveren. 

 

Johannes die Meester filius quondam Willelmi Meester promisit Johanni 

filio quondam Willelmi de Oijen L modios hoppen mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 09 do 17-12-1388. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant: een stuk land in Rosmalen, tussen 

Elizabeth Nouden enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds {niet afgewerkt 
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contract6}. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant peciam terre #(dg: et peciam 

prati)# sitam in parochia de Roesmalen inter hereditatem Elizabeth Nouden 

ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntam ex alio. 

 

BP 1178 f 078r 10 do 17-12-1388. 

Willelmus die Stercke gaf uit aan Petrus Coninc zv Henricus Everaets soen 

een huis, erf en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Johannes Coninc van Berlikem enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 6 schelling gemeen paijment, 17 

penning geld waarin die penningen moeten worden betaald 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). 

 

Willelmus die Stercke domum aream et ortum sitos in parochia de Berlikem 

ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex 

uno et inter communem plateam ex alio dedit ad hereditariam paccionem 

(dg: W) Petro Coninc filio Henrici Everaets soen ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu sex solidorum communis pagamenti et pro 

XVII denariis (dg: tal aut) talis (dg: census) monete in quali de jure 

solvendi (dg: est) sunt solvendi dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 11 do 17-12-1388. 

Jacobus die Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Wert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 12 do 17-12-1388. 

Voornoemde Petrus Coninc beloofde aan voornoemde Willelmus die Stercke 54 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 02-

03-1389) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389). 

 

Dictus Petrus Coninc promisit dicto Willelmo #die# Stercke LIIII Hollant 

gulden (dg: g) seu valorem mediatim ad carnisprivium et mediatim ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 13 do 17-12-1388. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant verkocht aan Lambertus zvw Lambertus 

van Enghelant (1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Ertken, 

tussen Elizabeth Nouden enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (2) een 

stuk beemd, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, tussen voornoemde 

Elizabeth Nouden enerzijds en Sophija van Enghelant anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen (dg: ad locum dictum Beilver) #ad locum dictum in 

den Ertken# inter hereditatem (dg: Johannis Coninc de Berlikem ex) 

Elizabeth (dg: e) Nouden ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntam ex 

alio et peciam prati sitam ad finem dicte pecie terre inter hereditatem 

dicte Elizabeth Nouden ex uno et inter hereditatem Sophije de Enghelant 

ex alio ut dicebat (dg: heredid) hereditarie vendidit Lamberto filio 

quondam Lamberti de Enghelant promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

                         
6 Voor afgewerkt contract zie BP 1178 f 078r 13 do 17-12-1388. 
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BP 1178 f 078r 14 do 17-12-1388. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht door 

Arnoldus Lijben soen van Lijemde. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer hereditarium censum (dg: XX 

solidorum) XL solidorum monete venditum dicto quondam Willelmo ab Arnoldo 

Lijben soen de Lijemde prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 078r 15 do 17-12-1388. 

Voornoemde Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht 

door Arnoldus Lijben soen van Lijemde. 

 

Dicta Yda hereditarium censum XL solidorum monete venditum dicto quondam 

Willelmo ab Arnoldo Lijben soen (dg: pro) de Lijemde prout in litteris 

monuit de 3 annis. 

 

BP 1178 f 078r 16 do 17-12-1388. 

Voornoemde Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van (1) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Willelmus 

Loijer verkocht door Arnoldus Liben soen, (2) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Willelmus verkocht door Arnoldus Liben 

soen. 

 

Dicta Yda hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

venditam dicto Willelmo Loijer ab Arnoldo (dg: Lijbe) Liben soen (dg: 

monuit ....... .......) atque hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco venditam dicto Willelmo ab Arnoldo Liben soen 

(dg: ...) prout in litteris monuit de [3 annis]. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 17 do 17-12-1388. 

Willelmus Weijer verkocht aan Walterus Claes soen van Hijntam een deel van 

een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Laurencius Jacobs soen enerzijds en erfgoed van Johannes Vrieze 

van Weert timmerman anderzijds, vóór 26 voet en achter 22 voet breed, 

achterwaarts reikend tot aan het gemene water, te weten het deel naast 

erfgoed van voornoemde Johannes Vrieze van Weert, welk deel vóór 18 voet 

breed is en achter 15 voet, belast met een b-erfcijns van 3 pond 12 

schelling geld en ½ oude groot. De brief overhandigen aan Theodericus zv 

Arnoldus Didden soen. 

 

Solvit. 

Willelmus Weijer (dg: quoddam domistadium situm) #quandam partem cuiusdam 

domistadii siti# in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem 

Laurencii Jacobs soen ex uno et inter hereditatem [Johannis] Vrieze de 

Weert (dg: ex) carpentarii ex alio quod domistadium continet ante viginti 

sex pedatas et retro viginti duas pedatas in latitudine tendentes retro 

ad communem aquam scilicet illam partem que sita contigue iuxta 

hereditatem dicti Johannis (dg: de) Vrieze de Weert et que pars continet 

ante XVIII pedatas in latitudine et retro XV pedatas in latitudine ut 

dicebat vendidit Waltero Claes soen de Hijntam supportavit cum [litteris] 

occacione ..... promittens ratam servare et obligationem deponere excepto 

hereditario censu trium librarum et (dg: XII .. l) XII solidorum monete 

et dimidio grosso antiquo in dictis litteris contentis et de dicta 

[parte] de jure solvendis. Testes datum supra. Traditur Theoderico filio 

Arnoldi Didden soen. 
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BP 1178 f 078r 18 do 17-12-1388. 

Godefridus gnd Godde Huben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Et fiet vidimus) Godefridus dictus Godde Huben soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078r 19 ±do 17-12-1388. 

Voornoemde Walterus verkocht voornoemd deel met gebouwen aan Theodericus zv 

Arnoldus Didden soen. 

 

Dictus Walterus dictam partem cum edificiis vendidit Theoderico filio 

Arnoldi Didden soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ....... ....... ....... ....... 

 

1178 mf3 A 06 f. 78v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1388. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1388. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1388. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1388. 

 

BP 1178 f 078v 01 do 17-12-1388. 

Gerardus zvw Ghibo van Casteren verkocht aan Arnoldus van den Loeke en 

diens vrouw Elizabeth een hofstad7 met gebouwen, zowel voor als achter 20 

voet breed, buiten de stadsmuur van Den Bosch, naast de dijk naar Porta 

Celi, tussen Egidius Voegel enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds, 

aan voornoemde Gerardus in cijns uitgegeven door voornoemde Walterus van 

Hijntam, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Gerardus [filius quondam] Ghibonis de Casteren (dg: de) quoddam 

domistadium viginti pedatas tam ante quam retro in latitudine continens 

situm extra m[urum] oppidi de Busco iuxta aggerem per quem itur versus 

claustrum de Porta Celi inter hereditatem Egidii Voegel ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Hij[ntam] ex alio datum ad censum dicto Gerardo a 

dicto Waltero de Hijntam prout in litteris simul cum edificiis in dicto 

domistadio consistentibus ut dicebat vendidit Arnoldo van den Loeke et 

Elizabeth eius uxori supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes Dordrecht et Aggere datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 078v 02 do 17-12-1388. 

Denkinus zvw Johannes gnd Godars soen verkocht aan Johannes van Zelant een 

kamp in Empel, ter plaatse gnd die Becu, tussen voornoemde Johannes van 

Zelant enerzijds en Albertus van Heijnxstem anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Johannis dicti Godars soen (dg: quatuor hont 

terre minus) quendam campum situm in jurisdictione #de Empel# in loco 

dicto die Becu inter hereditatem Johannis de Zelant ex uno et inter 

hereditatem Alberti de Heijnxstem ex alio ut dicebat vendidit Johanni de 

Zelant predicto promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate aggere #et# censu (dg: et onere) libera. Testes Coptiten et 

Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 078v 03 do 17-12-1388. 

Nijcholaus zvw Lambertus Raet van Empel en zijn broer Stephanus beloofden 

aan Yudocus Bruijstens 55 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

                         
7 Zie → BP 1178 f 085r 12 zo 31-01-1389, verwerking van het recht van 

vernaderen van de hofstad. 
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Nijcholaus filius quondam Lamberti Raet de Empel et Stephanus eius frater 

promiserunt Yudoco Bruijstens (dg: X) quinquaginta quinque Hollant gulden 

seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 078v 04 do 17-12-1388. 

Wellinus van Beke verkocht aan Hughemannus van Wijc (1) een b-erfcijns8 van 

20 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2/3 deel, behorend aan 

Johannes van Achel, in een stenen huis en erf van wijlen Godescalcus van 

Bladel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Stierken enerzijds en erfgoed van Tielmannus Mathijs soen anderzijds, aan 

hem verkocht9 door voornoemde Johannes van Achel, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen¸ gaande uit een huis en tuin in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, tussen Gerardus gnd Machiels soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, aan voornoemde Wellinus verkocht10 door 

Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Heze. Voornoemde 

Wellinus zal deze cijnzen ontvangen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1388). 

 

Wellinus de Beke hereditarium censum viginti librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duabus terciis partibus ad Johannem de 

Achel spectantibus in domo lapidea et area quondam Godescalci de Bladel 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis Stierken ex uno 

et inter hereditatem Tielmanni Mathijs soen ex alio venditum sibi a dicto 

Johanne de Achel prout in litteris (dg: vendidit Hughema) et hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et orto sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum Huijsbergen 

inter hereditatem Gerardi dicti Machiels soen ex uno et inter 

communitatem ex alio venditum dicto Wellino a Johanne van den Eijnde 

filio quondam Johannis van den Eijnde de Heze prout in litteris vendidit 

Hughemanno de Wijc supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus 

Wellinus percipiet levabit ac poterit monere et assequi dictos census XX 

librarum et XL solidorum in festo nativitatis Domini proxime futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078v 05 do 17-12-1388. 

Johannes van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078v 06 za 19-12-1388. {later ingevoegd} 

Voornoemde Wellinus verklaarde de koopsom ontvangen te hebben. 

 

Dictus Wellinus recognovit sibi de pretio huiusmodi vendicionis fore 

satisfactum. Testes Aa et Willelmus datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1178 f 078v 07 do 17-12-1388. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Henricus Bije zv Johannes die 

Bije van Zondert een n-erfcijns van 8 pond geld, gaande uit een b-erfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, behorend aan verkoper, uit een b-erfpacht 

van 9 mud rogge, Bossche maat, welke b-erfpacht van 9 mud rogge Willelmus 

Vos Grieten soen aan voornoemde Arnoldus Cleijnnael en zijn kinderen 

                         
8 Zie → VB 1799 f 041r 09, ma 11-01-1389: Wellen van Beke was gericht … aen twee dordendeel 
behorende tot Jan van Achel in steen huse ende erve wilner Goetscalcs van Bladel … overmids 

ghebrecke van erfcijns die hij dair aen hadde; → VB 1799 f 048v 02, ma 25-04-1390: Hugheman 

van Wijc was ghericht … aen twee dordeel behorende tot Jan van Achel in steen huus ende erve 

wilner Goetscalcs van Bladel … overmits ghebrecke van erfcijns die die voirs Hugeman daer aen 

heeft …. 

9 Zie ← BP 1177 f 383r 15 ±do 20-07-1385, verkoop van de erfcijns. 
10 Zie ← BP 1177 f 124r 11 do 12-05-1384, verkoop van de erfcijns. 
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leverde, gaande uit (1) een hoeve en aangehorigheden of uit erfgoederen 

gelegen in Moergestel, (2) een bunder erfgoed in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Wippenhout, en welke b-erfpacht van 6 mud rogge voornoemde Engbertus 

bij erfdeling verkregen had. 

 

Engbertus filius Arnoldi Cleijnnael hereditarie vendidit Henrico Bije 

filio (dg: quondam) Johannis die Bije de Zondert hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum (dg: ex purificationis ex p) #hereditarie# ex 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco ad dictum 

venditorem spectante (dg: ex) de hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem novem modiorum siliginis Willelmus 

Vos Grieten soen dicto (dg: Nijcholao) Arnoldo Cleijnnael et eius liberis 

solvere tenebatur hereditarie et in Busco (dg: trade) deliberare ex 

quodam manso cum suis attinentiis seu ex hereditatibus sitis in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc et ex uno bonario hereditatis sito in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Wippenhout prout in litteris 

dicebat contineri et que paccio sex modiorum siliginis dicto Engberto 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos et suos 

in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris quas vidimus 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem (dg: 

de) in dicta paccione sex modiorum siliginis existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes Rover et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 078v 08 do 17-12-1388. 

Henricus Crabbart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Crabbart (dg: ...) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 078v 09 vr 18-12-1388. 

Petrus Moelnere van Hukelem beloofde aan Arnoldus zv Lambertus Raschaert 

120 gulden geld van Gelre of de waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 06-

06-1389) te betalen. De brief overhandigen aan hem of aan zijn voornoemde 

vader. 

 

Solvit. 

Petrus Moelnere de Hukelem promisit (dg: La) Arnoldo filio Lamberti 

Raschaert C et XX gulden monete Gelrie vel valorem ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum sexta post Lucie. 

Detur sibi vel dicto suo patri. 

 

BP 1178 f 078v 10 vr 18-12-1388. 

Godefridus Sceijvel verhuurde aan Godescalcus van Megen een steenoven, in 

Orthen, ter plaatse gnd die Stert, tussen Johannes nzvw Wolterus van Erpe 

enerzijds en Goessuinus Model van de Steenweg anderzijds, voor een periode 

van 10 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 18-04-1389), gedurende de twee 

eerste jaren voor 10 oude schilden, of voor de waarde die de stad Den Bosch 

voor een oude schild zal rekenen, per jaar, en in de overige jaren voor 11 

oude schilden of de waarde per jaar, met Kerstmis te betalen. Godescalcus 

mag niets uitgraven uit de erfgoederen die bij de steenoven horen, 

uitgezonderd zand dat voor de stenen nodig is. Godescalcus zal de gebouwen 

die bij de steenoven horen onderhouden. 

 

Nota. 

Godefridus Sceijvel (dg: d) lapificinam quandam ad se spectantem cum eius 

attinentiis universis sitam in parochia de Orthen ad locum dictum die 

Stert inter hereditatem Johannis filii naturalis quondam Wolteri de Erpe 

ex uno et hereditatem Goessuini Model de Lapidea Via ex alio locavit etc 

Godescalco de Megen ab eodem ad spacium decem annorum a festo pasce 

proxime futuro sine medio subsequentium possidendam anno quolibet (dg: 

dicto) primorum duorum annorum pro X aude scilde vel pro valore quam 

oppidum de Busco pro uno denario aureo (dg: scil) antiquo scilt vocato 
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computa[verit] et pro IX aude scilde vel pro valore in (dg: s ?anno) 

reliquis octo annis exinde solvendis dandis dicto Godefrido ab altero 

quolibet dictorum X annorum in nativitatis Domini et pro primo ultra 

annum promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione quod dictus Godescalcus ex 

hereditatibus ad dictam lapificinam spectantibus nichil effodiet nisi 

arenam ad eius lapides necessam et quod ipse Godescalcus (dg: do) 

edificia ad dictam lapificinam competentia in bona disposicione 

conservabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 078v 11 vr 18-12-1388. 

Oda gnd Sanders droeg over aan Gerardus Heerken de jongere de helft van 

alle erfgoederen van Gerardus gnd Polslauwer, gelegen onder Uden en Velpe, 

met de gebouwen op die helft, welke erfgoederen Johannes Corttoes gekocht 

had van voornoemde Gerardus Polslauwer, en welke helft aan voornoemde Oda 

gekomen was na overlijden van haar zuster Aleidis ev voornoemde Johannes 

Corttoes. 

 

Oda dicta Sanders cum tutore medietatem ad se spectantem omnium et 

singularum hereditatum Gerardi dicti Polslauwer ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli infra parochias de Uden et de 

Velpe situatarum et in edificiis eiusdem medietatis quas #hereditates# 

omnes et singulas predictas Johannes Corttoes erga dictum Gerardum 

Polslauwer acquisiverat emendo #prout in litteris# et quam medietatem 

dicta Oda sibi de morte quondam Aleidis sue sororis uxoris dudum dicti 

Johannis Corttoes successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Heerken juniori cum litteris et jure sibi 

in dicta medietate competente promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 078v 12 di 22-12-1388. 

Johannes Rover beloofde aan Johannes van Kuijc zv Johannes Ghisebrechts 

soen 16 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

(do 24-06-1389) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389). 

 

Johannes Rover promisit Johanni de Kuijc filio Johannis Ghisebrechts soen 

(dg: XII) XVI Hollant gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime persolvendos. Testes Willelmus et Aggere datum in 

crastino Thome. 

 

1178 mf3 A 07 f. 79. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1388. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1388. 

 

BP 1178 f 079r 01 vr 18-12-1388. 

Ghisbertus Vos zv Willelmus Vos bakker en zijn vrouw Mechtildis dv Henricus 

van Diegeden wv Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen van 

Os droegen over aan Gerardus zvw voornoemde Johannes Rutghers soen van Os 

en Johannes van Dijnter zv hr Paulus van Dijnter priester ev Katherina dvw 

voornoemde Johannes Rutghers soen het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Mechtildis heeft, in 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoge Weide, 

tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en wijlen Theodericus gnd 

Leijten soen anderzijds, welke morgen wijlen voornoemde Nijcholaus Nijcoel 

gekocht had van Johannes Reijmbouts soen van Ussen. De brief overhandigen 

aan Arnoldus Mersman. 

 

Ghisbertus Vos filius Willelmi Vos pistoris maritus legitimus ut 

asserebat Mechtildis sue uxoris filie Henrici de Diegeden relicte quondam 

Nijcholai dicti [Nijcoel] filii quondam Johannis dicti Rutghers soen de 

Os et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore (dg: s) usufructum 
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dicte Mechtildi competentem in uno iugero terre sito in parochia de Os in 

loco dicto die Hoghe Weijde inter hereditatem mense sancti spiritus in Os 

ex uno et inter hereditatem (dg: Th) quondam Theoderici dicti (dg: Lijt) 

Leijten soen ex alio quod iuger terre dictus quondam Nijcholaus Nijcoel 

erga Johannem Reijmbouts soen de Ussen acquisiverat emendo prout in 

litteris supportaverunt Gerardo filio dicti quondam Johannis Rutghers 

soen de Os et Johanni de Dijnter filio domini Pauli de Dijnter presbitri 

marito legitimo Katherine sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Rutghers soen promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Emont et Dordrecht datum sexta post Lucie. Tradetur 

littera Arnoldo Mersman. 

 

BP 1178 f 079r 02 di 22-12-1388. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes Rutghers soen van Os en Johannes van 

Dijnter zv hr Paulus van Dijnter priester ev Katherina dvw voornoemde 

Johannes Rutghers soen verkochten voornoemde morgen aan Arnoldus Mersman 

zvw Arnoldus Mersman de oudere, tbv Petrus Mersman zvw voornoemde Arnoldus 

Mersman de oudere. Voornoemde Gerardus beloofde dat de broers en zuster 

Rutgherus, Johannes en Metta, kvw voornoemde Johannes Rutghers soen, nimmer 

rechten in deze morgen zullen doen gelden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Arnoldus Mersman. 

 

(dg: quo facto) Dicti Gerardus et Johannes de Dijnter maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris predicte dictum iuger terre et quod nunc 

ad se spectare dicebant vendiderunt Arnoldo Mersman filio quondam Arnoldi 

Mersman senioris ad opus Petri Mersman (dg: q) filii dicti quondam 

Arnoldi Mersman senioris supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

(dg: super) indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere promisit insuper dictus Gerardus super omnia quod ipse 

Rutgherum et Johannem fratres (dg: liberos) et Mettam eorum sororem 

liberos dicti quondam Johannis Rutghers soen perpetue tales habebit quod 

nunquam presument se jus in dicto jugero terre habere. Testes Heijme et 

Willelmus datum in crastino Thome. Tradetur littera Arnoldo Mersman 

predicto. 

 

BP 1178 f 079r 03 vr 18-12-1388. 

Ghevardus van Achel verkocht aan Johannes van de Kloot een stuk land, gnd 

die Zale, in Vught Sint-Lambertus, tussen wijlen hr Willelmus investiet van 

de kerk van de begijnen in Den Bosch enerzijds en Sophia van den Cloet en 

Theodericus Bolant anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene heide 

en met het andere eind aan wijlen voornoemde Johannes van Os. Verkoper en 

Willelmus Aben beloofden lasten af te handelen. 

 

Ghevardus de Achel peciam terre #dictam die Zale# sitam in parochia de 

Vucht sancti Lamberti inter hereditatem domini quondam Willelmi investiti 

olim ecclesie beghinarum in Busco ex uno et inter hereditatem (dg: 

quondam Arnoldi de L Globo) #Sophie van den Cloet# et Theoderici Bolant 

ex alio tendentem cum uno fine ad communem (dg: pro) mericam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti quondam Johannis de Os ut dicebat 

vendidit Johanni de Globo promittens #et cum eodem Willelmus Aben# super 

habita et habenda warandiam #et questionem proximitatis# et obligationem 

deponere. Testes Rover et Aggere datum sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 079r 04 vr 18-12-1388. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, aan hem 

verkocht door Johannes zv Goddinus gnd Olijsleger. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste venditum sibi 

a Johanne filio (dg: q) Goddini dicti Olijsleger prout in litteris monuit 
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de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 079r 05 vr 18-12-1388. 

Johannes zvw Laurencius gnd Tielmans soen beloofde aan Cristiana des Loesen 

9 Dordrechtse dobbel, 48 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of de 

waarde, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Laurencii dicti Tielmans soen promisit Cristiane 

des Loesen IX Dordrecht dobbel scilicet XLVIII Hollant placken pro 

quolibet vel valorem ad pascha proxime persolvendos. Testes Emondus et 

Dordrecht datum sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 079r 06 vr 18-12-1388. 

Ludovicus van Eijndhouts beloofde aan zijn schoonzoon Henricus Weijer 200 

Hollandse gulden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 28-03-1389) te 

betalen, of anders op de poort in Den Bosch te gaan, op straffe van 100 

gulden aan de hertog. 

 

Ludovicus de Eijndhouts promisit super omnia Henrico Weijer suo genero 

IIc Hollant gulden ad letare Iherusalem proxime persolvendos alioquin 

ascendit dicto die supra portam in Busco etc sub pena (dg: et non 

solverit sine II) centum gulden domino duci etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 079r 07 di 22-12-1388. 

Heilwigis Guldencopers, haar dochter Bela en haar schoonzoon Eustacius zvw 

Johannes Boijdens soen deden tbv Arnoldus zvw Arnoldus gnd Philips soen bv 

voornoemde Heilwigis afstand van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Willelmus van Laervenne de jongere 

enerzijds en erfgoed van Johannes Brenthen anderzijds, met toebehoren zowel 

binnen als buiten de stadsmuur. 

 

Heilwigis Guldencopers (dg: cum tutore) #Bela eius filia cum tutore# et 

Eustacius filius quondam Johannis Boijdens soen (dg: eius) gener dicte 

Heilwigis super domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Willelmi de Laervenne #junioris# ex uno et hereditatem 

Johannis Brenthen ex alio atque super attinentiis eiusdem domus tam infra 

murum quam extra murum sitis ut dicebant ac super toto jure ad opus 

Arnoldi filii quondam Arnoldi dicti Philips soen fratris dicte Heilwigis 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Emondus et Aggere datum in 

crastino Thome. 

 

BP 1178 f 079r 08 di 22-12-1388. 

Reijnerus van Holthen zv Willelmus gnd Moelner verkocht aan Arnoldus van 

Loen zvw Ghibo van Loen een stukje erfgoed, 1 6/7 voet breed, in Den Bosch, 

in een huis en erf van wijlen mr Johannes Basijn, welk huis en erf ligt in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus gnd van 

Wesel, welk stukje erfgoed ligt tussen 1/3 deel van voornoemd huis en erf 

direct naast voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel enerzijds en 

erfgoed van Ludekinus van der Poerten anderzijds, welk stukje voornoemde 

Reijnerus in cijns11 gekregen had van voornoemde Ludekinus, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Reijnerus de Holthen filius Willelmi dicti Moelner quandam particulam 

hereditatis duas pedatas minus una (dg: sexta) #septima# parte unius 

pedate in latitudine continentem sitam in Busco in domo et area quondam 

magistri Johannis Basijn que domus et area sita est in Busco in vico 

Orthensi contigue iuxta hereditatem quondam Arnoldi dicti de Wesel et que 

particula hereditatis predicta sita est inter unam terciam partem dicte 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 060v 15 wo 15-07-1383, uitgifte van dit stukje. 
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domus et aree que tercia pars sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Arnoldi de Wesel ex uno et inter hereditatem (dg: Ludovici) 

Ludekini van der Poerten ex alio quam particulam dictus Reijnerus erga 

dictum Ludekinum ad censum acquisiverat prout in litteris (dg: atque 

terciam partem dicte domus et aree ipsius quondam magistri Johannis 

Basijn atque terciam) hereditarie vendidit Arnoldo de Loen filio quondam 

Ghibonis de Loen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079r 09 di 22-12-1388. 

Johannes zv Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079r 10 di 22-12-1388. 

Reijnerus van Holthen zvw Willelmus Moelnere verkocht aan Arnoldus van Loen 

zvw Ghibo van Loen 1/3 deel van een huis en erf van wijlen mr Johannes 

Basijn, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Woltherus van Vucht enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel 

anderzijds, te weten het 1/3 deel direct naast voornoemd erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Wesel, welk 1/3 deel voornoemde Reijnerus verworven had van 

Bodo zvw mr Arnoldus van Zanthem, dit 1/3 deel belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld. 

 

Reijnerus de Holthen filius quondam Willelmi Moelnere terciam partem 

domus et aree quondam magistri Johannis Basijn site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Woltheri de Vucht ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex alio scilicet illam terciam 

partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam 

Arnoldi de Wesel quam terciam partem dictus Reijnerus erga Bodonem filium 

quondam magistri Arnoldi de Zanthem acquisiverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo de Loen filio quondam Ghibonis de Loen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario 

censu sex librarum et X solidorum monete ex dicta tercia parte prius 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079r 11 di 22-12-1388. 

Johannes zv Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079r 12 di 22-12-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Loen beloofde aan voornoemde Reijnerus van Holten 

in goede staat te zullen houden de helft van een huis en erf van wijlen mr 

Johannes Basijn, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus van Wesel enerzijds en erfgoed van wijlen Wolterus van 

Vucht anderzijds, te weten de helft richting erfgoed van voornoemde wijlen 

Arnoldus van Wesel. Ook zal voornoemde Arnoldus voornoemde helft nimmer 

verkopen, vervreemden of verhuren aan een schoenmaker. De brief 

overhandigen aan voornoemde Reijnerus. 

 

Dictus (dg: Ghibo) #Arnoldus# de Loen promisit super omnia dicto Reijnero 

de Holten quod ipse (dg: Ghibo) #Arnoldus# medietatem domus et aree 

quondam magistri Johannis Basijn site in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex uno et hereditatem quondam 

Wolteri de Vucht ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus 

hereditatem (dg: que sita est) dicti quondam Arnoldi de Wesel in perpetue 

bona disposicione tenebit et conservabit quod possessori alterius 
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medietatis qui fuerit pro tempore nullum dampnum exinde eveniat et quod 

dictus (dg: Ghibo) #Arnoldus# primodictam medietatem nunquam vendet 

alienabit neque locabit alicui sutori. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Reijnero. 

 

1178 mf3 A 08 f. 79v. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1388. 

 Quarta post Thome: woensdag 23-12-1388. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1388. 

 in festo nativitatis Domini: vrijdag 25-12-1388. 

 in die beati Johannis baptiste que est tercia dies post 

  festum nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 

BP 1178 f 079v 01 di 22-12-1388. 

Voornoemde Arnoldus van Loen beloofde aan voornoemde Reijnerus van Holthen 

113 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) 

te betalen. 

 

Dictus (dg: Ghibo) #Arnoldus# de Loen promisit dicto Reijnero de Holthen 

C et XIII Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Dordrecht et Aggere datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 079v 02 di 22-12-1388. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Reijnerus van Holthen gedurende 

3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), elk jaar met Sint-Jan 

37 1/3 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus (dg: Ghibo) #Arnoldus# promisit dicto Reijnero de Holthen ad 

spacium trium annorum a festo nativitatis Johannis proxime futuro sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum XXXVII gulden 

Hollandie terciam partem unius gulden vel valorem in festo nativitatis 

Johannis persolvendos et pro primo solucionis termino a festo nativitatis 

Johannis proxime ultra annum et sic deinceps. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079v 03 di 22-12-1388. 

Willelmus die Koc van Meghen, Marcelius van der Straten zv Willelmus en 

Arnoldus van Tephelen zv Arnoldus verkochten aan Luijtghardis ev Henricus 

Robben soen, tbv voornoemde Henricus Robben soen, 1½ morgen 60 roeden land, 

in Lith, ter plaatse gnd Klein Beemden, ter plaatse gnd de Kleine Kamp, 

tussen Theodericus Willems soen enerzijds en erfg van Agnes van Dordrecht 

anderzijds, belast met (1) 7 penning aan het kapittel van Sint-Lambertus in 

Luik, (2) 10½ voet dijk, in Lith, tussen de dijk van Henricus gnd Bernts 

soen enerzijds en de dijk van Lambertus zv Zebertus gnd des Welghen soen 

anderzijds, (3) zegedijken en waterlaten. Willelmus van Meghen zv 

voornoemde Marcelius zal nimmer rechten doen gelden in voornoemde goederen. 

De brief overhandigen aan Gerardus Balijart of voornoemde koper. 

 

Willelmus die Koc de Meghen Marcelius #van der (dg: Steghen) Straten# 

filius Willelmi (dg: van der) et Arnoldus de (dg: Tl) Tephelen filius 

Arnoldi unum et dimidium jugera et sexaginta virgatas terre sitas in 

parochia de Lijt in loco dicto Cleijn Beemden (dg: ad locum dictum) et in 

loco dicto den Cleijnen Camp inter hereditatem Theoderici Willems soen ex 

uno et hereditatem heredum Agnetis de Dordrecht ex alio (dg: et quas IJ 

jugera et LX virgatas annuatim) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Luijtghardi uxori Henrici Robben soen (dg: pro) ad opus dicti Henrici 

Robben soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis VII denariis capitulo sancti Lamberti Leodiensis inde 

solvendis et decem et dimidia pedatis aggeris sitis #in dicta parochia# 

inter aggerem Henrici dicti Bernts soen et inter inter aggerem Lamberti 

filii Zeberti dicti des Welghen soen atque zegedike et aqueductibus in 
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premissis spectantes et quod ipsi venditores Willelmum (dg: van der Stra) 

de Meghen #filium dicti Marcelii# (dg: super) talem habebunt quod nunquam 

jus in premissis habere presumet. Testes Heijme et Willelmus datum in 

crastino Thome. Tradetur littera Gerardo Balijart vel dicto emptori. 

 

BP 1178 f 079v 04 wo 23-12-1388. 

Marcelius van der Straten zv Willelmus, Willelmus Koc van Meghen en 

Arnoldus van Tephelen zv Arnoldus beloofden aan Jacobus gnd Cop Kesselman 

zv Ghibo Kesselman 15½ mud tarwe, Bossche maat, minus 2 plakken met 

Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) te leveren. 

 

Marcelius van der Straten filius Willelmi Willelmus Koc de Meghen et 

Arnoldus de Tephelen filius Arnoldi promiserunt Jacob! dicto Cop 

Kesselman filio Ghibonis Kesselman XV et dimidium modios tritici mensure 

de Busco scilicet de meliori tritico termino solucionis in Busco ad forum 

venienti minus tamen (dg: uno) #duobus# plac in valore ad (dg: Mart) 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Emondus et 

Dordrecht datum quarta post Thome. 

 

BP 1178 f 079v 05 wo 23-12-1388. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Johannes zv 

Truda, tbv Elisabeth wv Egidius Boijen, 86 pieter 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). 

 

Ghit! Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

promisit Johanni filio Trude ad opus Elisabeth relicte quondam Egidii 

Boijen LXXXVI peter vel valorem mediatim Johannis proxime et mediatim a 

Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 079v 06 do 24-12-1388. 

Hermannus Loeden soen verkocht aan Egidius gnd Zecker een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, uit een b-erfpacht 

van 4 mud rogge, welke pacht van 4 mud Reijnerus zvw Johannes Culle met 

Sint-Andreas beurt, gaande uit erfgoederen, die aan voornoemde Reijnerus en 

zijn vrouw Elisabeth dvw Johannes gnd Honijman waren geschonken, welke 

pacht van 1 mud voornoemde Hermannus verworven had van voornoemde 

Reijnerus. 

 

C. 

Hermannus Loeden soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo beati Andree ex 

hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis mensure predicte quam 

paccionem IIIIor modiorum siliginis Reijnerus filius quondam Johannis 

Culle solvendam habet anno quolibet habet termino solucionis predicto ex 

hereditatibus quas idem Reijnerus cum Elisabeth eius uxore filia quondam 

Johannis dicti Honijman nomine dotis sumpserat quam paccionem unius modii 

siliginis dictus Hermannus erga dictum Reijnerum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Egidio dicto Zecker supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 079v 07 vr 25-12-1388. 

Hr Goessuinus van Aa ridder beloofde aan de secretaris, tbv hr Johannes van 

Ghestel investiet van Tilburg, 100 oude schilden van Frankrijk of de keizer 

na maning te betalen. 

 

Dominus Goessuinus de Aa miles promisit mihi ad opus domini Johannis de 

Ghestel investiti de Tilborch C aude scilde Francie vel imperatorum ad 

monitionem persolvendos. Testes Aa et Coptiten datum in festo nativitatis 
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Domini. 

 

BP 1178 f 079v 08 di 29-12-1388. 

Paulus van der Donc beloofde aan zijn zoon Johannes een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 

mudzaad roggeland, gnd de Grote Akker, in Mierlo, tussen Gerardus van der 

Donc enerzijds en een zekere Haengreve anderzijds, reeds belast met 4 

penning aan de heer van Mierlo. 

 

Solvit. 

Paulus van der Donc promisit se daturum et soluturum Johanni suo filio 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie (dg: purificationis) in festo nativitatis Domini et in Busco 

tradere ex (dg: agro) una modiata (dg: -ta) terre siliginee dicta 

communiter den Groeten Acker sita in parochia de Mierle inter hereditatem 

Gerardi van der Donc ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Haengreve 

ex alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIII 

denariis domino de Mierle prius solvendis. Testes Aa et Willelmus datum 

in die beati Johannis baptiste que est tercia dies post festum 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 079v 09 di 29-12-1388. 

Henricus zvw Ghisbertus gnd Ghisel van Eirde verkocht aan Robbertus gnd van 

den Broec, tbv hem en zijn vrouw Gloria dvw Ancelmus van den Wiel, een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit 2 stukken land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (1) tussen 

Henricus van der Rijt van Mierle enerzijds en Arnoldus van Beke anderzijds, 

(2) tussen voornoemde Henricus enerzijds en Rodolphus Ronc anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus filius quondam Ghisberti dicti Ghisel de Eirde legitime vendidit 

Robberto dicto van den Broec ad opus sui et ad opus Glorie sue uxoris 

filie quondam Ancelmi van den Wiel vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum 

amborum vel ad vitam alterius eorum in (dg: n) festo nativitatis Domini 

ex duabus peciis terre sitis in parochia de Rode ad locum dictum Eirde 

quarum una inter hereditatem Henrici van der Rijt de Mierle ex uno et 

hereditatem Arnoldi de Beke ex alio et altera inter hereditatem dicti 

Henrici ex uno et hereditatem Rodolphi Ronc ex alio sunt site promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter 

eorum diutius vivens integraliter habebit. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum 3a post nativitatis Domini. 

 

1178 mf3 A 09 f. 80. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 29-12-1388. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 

BP 1178 f 080r 01 di 29-12-1388. 

Johannes van Loeven steenbakker beloofde aan Theodericus zvw Theodericus 

van Rode 43 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

02-03-1389) te betalen. 

 

Johannes de Loeven lapicida promisit Theoderico filio quondam Theoderici 

de Rode XLIII Hollant gulden vel valorem ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Willen et Dordrecht datum 3a post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 080r 02 di 29-12-1388. 
Vergelijk: Archief Abdij van Tongerlo, charter 939, 29-12-1388. 

Johannes Spikerman de jongere verkocht aan Egidius Zecker een n-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1390), gaande uit de Oude Hofstad, in Oostelbeers, 
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naast de weg, tussen Johannes Ackermans enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 2 hoenderen. 

 

Johannes Spikerman junior hereditarie vendidit Egidio Zecker hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum #et in Busco 

tradendam# ex domistadio quodam dicto die Aude Hostat sito in parochia de 

Oestelberze iuxta platheam inter hereditatem Johannis Ackermans ex uno et 

inter communem platheam atque ex attinentiis dicti domistadii iuxta 

dictum domistadium sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus pullis prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080r 03 do 31-12-1388. 

Leonius gnd Snavel verklaarde dat alle geschillen geregeld zijn met abt en 

klooster van het eiland van de H.Maria (Mariënweerd). Voornoemde Leonius 

ontlastte voornoemde abt en klooster, Oliverus van Beest en Gerardus Eghens 

soen van die aanspraken. Hij beloofde aan hr Theodericus Eghens soen en 

Johannes van Beest zv hr Gheerbrandus, tbv de abt en het klooster en 

voornoemde Oliverus en Gerardus, dat hij, noch zijn broers en zusters, noch 

erfg van voornoemde Leonius en zijn broers en zusters voornoemde abt en 

klooster, Oliverus en Gerardus, en hun erfg en goederen wegens het 

voornoemde zullen aanspreken. De brief overhandigen aan Emondus Rover. Door 

de schepenen meegenomen. 

 

Leonius dictus Snavel palam recognovit sibi per abbatem et conventum 

monasterii insule beate Marie fore plenarie satis factum ab omnibus 

causis #inter ipsos ?quocumque [?tempore] usque nunc habitis# et 

impeticionibus omnibus mediante dictus Leonius prefatos abbatem et 

conventum impetere posset posset clamans dictus Leonius dictos abbatem et 

conventum Oliverum de Beest et Gerardum Eghens soen ab huiusmodi 

impeticionibus quitos et simpliciter absolutos et promisit super omnia 

domino Theoderico Eghens soen et Johanni de Beest filium! domini 

Gheerbrandi ad opus abbatis et conventus (dg: ad o) atque ad opus 

dictorum Oliveri et Gerardi quod ipse Leonius predictus neque fratres et 

sorores eiusdem Leonii neque heredes dictorum Leonii et suorum fratrum et 

sororum dictos abbatum conventum Oliverum neque Gerardum neque eorum 

heredes ac bona occacione premissorum nunquam impetent neque vexabunt 

quovis modo in futurum. Testes Willelmus (dg: .) et Emondus datum quinta 

post nativitatis Domini. Detur dicto Emondo Rover. Scabini portaverunt. 

 

BP 1178 f 080r 04 do 31-12-1388. 

Godefridus van Langvelt en zijn zoon Petrus verkochten aan jkvr Mabelia wv 

Leonius van Langvelt een huis zonder ondergrond, gnd Kemenade, in Erp, ter 

plaatse gnd Langveld. De koopsom is voldaan. 

 

Godefridus de Langvelt et Petrus eius filius domum sine fundo #dictam 

Kemenade# sitam in parochia de Erpe ad locum dictum Langvelt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt domicelle (dg: Babe) Mabelie relicte quondam 

Leonii de Langvelt promittentes warandiam et obligationem deponere (dg: 

testes Willelmus et Dordrecht datum ut ) et recognoverunt sibi de pretio 

emptionis fore satisfactum. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 080r 05 do 31-12-1388. 

Sophia wv Nicholaus snijder en haar schoonzoons Petrus Baliaert, Henricus 

van Doerne en Henricus zvw Ghibo gnd Heijnkens soen verkochten aan Henricus 

zv Henricus gnd Bloijman szv voornoemde Sophia een huis en tuin in Dinther, 

ter plaatse gnd Opstal, tussen Margareta Mertens enerzijds en Arnoldus 

Bloijman anderzijds. 
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Sophia relicta quondam Nicholai sartoris cum tutore Petrus Baliaert 

Henricus de Doerne et Henricus (dg: d) filius quondam Ghibonis dicti 

Heijnkens soen eius generi domum et ortum sitos in parochia de Dijnther 

ad locum dictum Opstal inter hereditatem Margarete Mertens ex uno et 

hereditatem Arnoldi Bloijman ex alio ut dicebant hereditarie (dg: supp) 

#vendiderunt# Henrico filio (dg: quo) Henrici dicti Bloijman genero dicte 

Sophie promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080r 06 do 31-12-1388. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover en Emondus Rover beloofden aan 

Vastrardus van der Achtvoert 150 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak, met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te leveren. 

 

Johannes Rover filius quondam domini (dg: Theoderici) #Gheerlaci# Rover 

Emondus Rover promiserunt Vastrardo van der Achtvoert centum et 

quinquaginta modios avene mensure de Busco scilicet de meliori avena in 

foro venienti minus valore I plac ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080r 07 do 31-12-1388. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080r 08 do 31-12-1388. 

Hr Willelmus van Aa en hr Goessuinus van Aa ridders en de broers Gerardus 

en Theodericus, kvw hr Gerardus van Aa ridder, droegen over aan vrouwe 

Katherina ev hr Henricus van Mordrecht, tbv voornoemde hr Henricus van 

Mordrecht, een b-erfcijns van 22 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Pinksteren te betalen, welke cijns Johannes Wrede van 

Nederlangel beloofd had aan voornoemde hr Willelmus van Aa zvw Gerardus van 

Aa, tbv jkvr Elisabeth wv voornoemde Gerardus, gaande uit goederen gnd 

Luttelvelde, uitgezonderd een land, dat Hermannus gnd Meijsterman in leen 

hield. Zouden voornoemde hr Henricus en vrouwe Katherina, beiden, 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat voornoemde cijns naar erfg 

van voornoemde vrouwe Katherina. 

 

Dominus Willelmus de Aa dominus Goessuinus de Aa milites Gerardus et 

Theodericus fratres liberi quondam domini Gerardi de Aa militis 

hereditarium censum XXII librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum anno quolibet hereditarie in festo penthecostes 

et quem censum predictum Johannes Wrede de Nederlangel promiserat se 

daturum et soluturum dicto domino Willelmo de Aa filio quondam Gerardi de 

Aa ad opus domicelle Elisabeth relicte dicti quondam Gerardi #ab eadem# 

(dg: ad eius vitam eiusdem domicelle Elisabeth et post eam suis) #et eius 
?heredum et successorum?# veris heredibus atque successoribus anno 

quolibet hereditarie termino solucionis predicto (dg: .) ex bonis dictis 

Luttelvelde et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

excepta terra quam Hermannus dictus Meijsterman sub nomine feodi tenuit 

prout in litteris (dg: hereditarie su) et quem censum nunc ad se 

pertinere dicebant hereditarie supportaverunt domine Katherine conthorali 

domini Henrici de Mordrecht ad opus eiusdem domini Henrici de Mordrecht 

simul cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere tali condicione si contingat dictos dominum Henricum 

et dominam Katherinam ambos absque prole legitima ab ipsis procreanda 

mori extunc dictus census ad veros et proximores heredes dicte domine 

Katherine et ad neminem alium pleno jure revertetur. Testes dominus 
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Willelmus #predictus# et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080r 09 do 31-12-1388. 

Wolterus van Hijntham en Johannes van Hijntham beloofden aan Henricus van 

Zulikem 42 oude schilden12, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Wolterus de Hijntham et Johannes de Hijntham promiserunt Henrico de 

Zulikem XLII aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde 

computato ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Emondus datum ut supra. 

 

1178 mf3 A 10 f. 80v. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1388. 

 in festo circumcisionis Domini: vrijdag 01-01-1389. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1389. 

 in crastino epijphanie: donderdag 07-01-1389. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1389. 

 

BP 1178 f 080v 01 do 31-12-1388. 

Henricus van der Tangherrijt en Johannes zvw Gerardus Kesselman droegen 

over aan de broers Theodericus en Willelmus, kvw Johannes van Gheffen, .. 

cijnshoenderen, die voornoemde broers Theodericus en Willelmus met ....... 

leverden aan Johannes gnd Kap van Gheffen, gaande uit 1 lopen land, in 

Geffen, tussen erfgoed gnd des Meiers Hostat enerzijds en Egidius gnd 

Baudekens anderzijds, welke hoenderen aan voornoemde Henricus en Johannes 

gekomen waren na overlijden van hun voornoemde grootvader Johannes Kap, 

belast met 20 schelling. 

 

Henricus van der Tangherrijt Johannes filius quondam Gerardi Kesselman 

qu..... pullos censuales quos The[odericus] et Willelmus fratres liberi 

quondam Johannis de Gheffen Johanni dicto Kap de Gheffen solvere (dg: te) 

consueverunt hereditarie ....... ex lopinata terre sita in parochia de 

Geffen inter hereditatem dictam des Meijers Hostat ex uno et hereditatem 

Egidii dicti Baudekens ex alio et quos #censu[ales]# pullos dicti 

Henricus et Johannes ad se de morte dicti quondam Johannis Kap eorum 

a[vi] successione hereditarie advolutos esse dicebant hereditarie 

supportaverunt [dictis] Theoderico et Willelmo fratribus promittentes 

warandiam ....... ....... dictis pullis ....... XX solidis deponere. 

Testes Heijme et Willelmus datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 080v 02 vr 01-01-1389. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Gerardus zvw Gerardus van Berze 

242 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1389) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor promisit Gerardo filio quondam Gerardi de 

Berze IIc XLII Hollant gulden (dg: vel valorem) ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes Berkel et Coptiten datum in festo circumcisionis 

Domini. 

 

BP 1178 f 080v 03 za 02-01-1389. 

Godescalcus van Hijntham beloofde aan Woltherus Meij 34 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. De brief 

overhandigen aan Gerardus zv Hubo Abt en aan niemand anders. 

 

                         
12 Zie → BP 1178 f 377v 07 di 19-04-1390, Henricus van Zulikem verklaarde 

dat Johannes van Hijntam zvw Walterus van Hijntam en van Walterus nzvw 

voornoemde Walterus alle geldsommen hebben voldaan die zij hem verschuldigd 

waren. Mogelijk verband. 
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Godescalcus de Hijntham promisit Wolthero Meij XXXIIII Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum in crastino circumcisionis. Detur Gerardo filio Hubonis 

Abt et nulli alteri. 

 

BP 1178 f 080v 04 za 02-01-1389. 

Woltherus Meij verklaarde dat Hubertus Abt 13 Brabantse dobbel betaald 

heeft, die voornoemde Hubertus beloofd had aan voornoemde Woltherus. 

 

Solvit. 

Woltherus Meij recognovit sibi Hubertum Abt persolvisse XIII Brabant 

dobbel quos dictus (dg: Hubertus dicto Wol) Hubertus dicto Wolthero in 

litteris promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 080v 05 za 02-01-1389. 

Petrus gnd Engbrechts soen van Alem beloofde aan Johannes gnd Noijden 61 

mud haver, Bossche maat, minus 1 plak, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1389) te leveren. 

 

Petrus dictus Engbrechts soen de (dg: Ale) Alem promisit Johanni dicto 

Noijden LX unum modios (dg: s) avene mensure de (dg: ..) #Busco# scilicet 

de meliori avena in Busco ad forum venienti termino solucionis minus una 

plac ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Aa et ) 

#Willelmus# Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080v 06 za 02-01-1389. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en Goessuinus van Best beloofden aan 

Godefridus Scade zvw Henricus van Os 25 Hollandse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems et Goessuinus de Best promiserunt 

Godefrido Scade filio quondam Henrici de Os XXV Hollant gulden vel 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) 

testes Aa et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080v 07 za 02-01-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080v 08 za 02-01-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.16, 02-01-1389. 

Johannes van Vucht handschoenmaker verkocht aan Godefridus Scenckel een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Uden soen enerzijds en erfgoed van Truda van Gheffen anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius hereditarie vendidit Godefrido Scenckel 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: in) 

in festo nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Johannis Uden soen ex uno et hereditatem 

Trude de Gheffen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu L 

solidorum dicte monete prius inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Coptiten et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 080v 09 do 07-01-1389. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Lambertus zvw Ghibo gnd Scelen soen twee 
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stukken land in Haaren, ter plaatse gnd Belver, (1) bij de plaats gnd 

Tolheuvel, naast de kapel, (2) bij de plaats gnd Ravelshoeveken, tussen 

Bela Vos enerzijds en Engbertus gnd Bax anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Lambertus en zijn zonen Ghibo en 

Johannes, tot onderpand (3) een huis en tuin in Haaren, tussen Johannes 

Prijem enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een beemd gnd die Scaeps 

Werre, in Haaren, tussen de plaats gnd Bernelaar enerzijds en die Aa 

anderzijds. 

 

Wellinus de Beke duas pecias terre ad se spectantes sitas in parochia de 

Haren in loco dicto Belver quarum una prope locum dictum Tolhoevel (dg: 

inter hereditatem d) iuxta capellam et altera prope locum dictum 

Ravelshoeveken inter hereditatem Bele Vos ex uno et hereditatem Engberti 

dicti Bax ex alio sunt situate prout ibidem sunt site et ad dictum 

Wellinum dinoscuntur pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Lamberto (dg: di) filio quondam Ghibonis dicti Scelen soen ab eodem pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto 

Wellino ab altero in nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus Lambertus #et cum 

eodem Ghibo et (dg: .. Lambertus eius liberi) et Johannes eius liberi# 

domum et ortum sitos in parochia de Haren predicta inter hereditatem 

Johannis Prijem ex uno et inter communem platheam ex alio atque pratum 

(dg: situm in dicta) dictum die Scaeps Werre situm in dicta parochia (dg: 

ad) #inter# locum dictum Bernelaer (dg: inter hereditatem domini Woltheri 

de H) ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant ad pignus 

imposuerunt et promiserunt #dicti 3# super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes (dg: Willelmus et Dordrecht datum in crastino 

circumcisionis). Testes Willelmus et Dordrect datum in crastino 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 080v 10 do 28-01-1389. 

Willelmus zvw Philippus van Beke gaf uit aan Petrus van der Heijden de 

helft13 van een huis en erf van wijlen voornoemde Philippus, in Den Bosch, 

in de straat gnd Huls, bij de Beurdse Molen, tussen erfgoed van Johannes 

van Beke bv voornoemde Willelmus enerzijds en erfgoed van Godefridus van 

Uden anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Godefridus tezamen 

met de helft van de tussenwand tussen deze helft en de andere helft; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, en thans voor een n-erfcijns14 

van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389). 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke medietatem ad se spectantem 

domus et aree #dicti Philippi quondam# site in Busco in vico dicto Huls 

prope molendinum dictum die Buertsche Molen inter hereditatem Johannis de 

Beke fratris dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Godefridi de Uden 

ex alio scilicet illam medietatem dicte domus et aree que sita est versus 

hereditatem dicti Godefridi ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Petro 

van der Heijden promittens warandiam et obligationem deponere excepto ... 

censu ducis ex dicta medietate de ure solvendo) #simul cum medietate 

parietis interstitialis consistentis inter dictam medietatem et inter 

reliquam medietatem# dedit ad censum Petro van der Heijden ab eodem pro 

censu ducis annuatim ex [dicta] medietate solvendo dando atque pro 

hereditario censu trium librarum et decem solidorum monete dando dicto 

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

                         
13 Zie → BP 1182 p 165r 03 do 05-08-1400, overdracht van de helft van het 

huis. 
14 Zie → BP 1178 f 135r 06 za 15-01-1390, verkoop van de cijns. 
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festo nativitatis Domini proxime futuro ex dicta medietate promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes (dg: Willelmus et Dordrecht datum in crastino 

circumcisionis) promisit insuper super omnia quod ipse (dg: dictam) 

dictam parietem interstitialem cum (dg: dicto) Johanne de Beke fratre 

dicti Willelmi perpetue in bona disposicione observabit. Testes Aa et 

Aggere datum in octavis (dg: ...) Agnetis. 

 

BP 1178 f 080v 11 do 28-01-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Willelmus 30 Hollandse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Willelmo XXX Hollant gulden vel valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 


