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1178 mf3 A 11 f. 81. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1389. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 09-01-1389. 

 Secunda post circumcisionem: maandag 04-01-1389. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 19-01-1389. 

 

BP 1178 f 081r 01 za 02-01-1389. 

Johannes van Vucht handschoenmaker en Rutgherus Cort beloofden aan Johannes 

van den Hoevel Zerijs soen 27 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius et Rutgherus Cort promiserunt Johanni 

van den Hoevel Zerijs soen XXVII Hollant gulden vel valorem ad pascha 

proxime persolvendos. Testes Coptiten et Dordrecht datum in crastino 

circumcisionis. 

 

BP 1178 f 081r 02 za 02-01-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 081r 03 ±ma 04-01-1389. 

Hr Otto van der Lecke machtigde Johannes van der Elst en Johannes van de 

Dijk zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen etc. 

 

Dominus Otto van der Lecke dedit potestatem Johanni van der Elst et 

Johanni de Aggere seu eorum alteri potestatem monendi etc suos census 

redditus pacciones et credita usque ad revocacionem. Testes Rover et 

Dordrecht datum ?secunda post circumcisionis. 

 

BP 1178 f 081r 04 ±ma 04-01-1389. 

Jacobus zvw Nijcholaus van Kessel verkocht aan Walterus Claes soen van 

Hijntam molenaar de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan het 

Ortheneind, tussen erfgoed van Weijndelmodis van Maren enerzijds en erfgoed 

van Reijnkinus szvw Johannes Potteij anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemd erfgoed van Reijnkinus, aan hem verkocht door de broers Jacobus 

en Gerardus, kvw Gerardus van der Hoghart, belast met een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Gerardus zvw Gerardus Scaden uit deze helft van 

voornoemde verkoper had verworven. 

 

Jacobus filius quondam Nijcholai de Kessel medietatem domus et aree site 

in Busco in fine Orthensi inter hereditatem Weijndelmodis de Maren ex uno 

et inter hereditatem Reijnkini generi quondam Johannis Potteij ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Reijnkini venditam sibi a Jacobo et Gerardo fratribus liberis 

quondam Gerardi van der Hogh-(?dg: e)-art prout in litteris vendidit 

Waltero Claes soen de Hijntam multori supportavit cum literis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum monete quem Gerardus filius quondam 

Gerardi Scaden erga dictum venditorem acquisiverat ex dicta medietate 

solvendo ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 081r 05 ±ma 04-01-1389. 

Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van den Cloet verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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(dg: Nij) Nijcholaus de Kessel filius quondam Johannis van den Cloet 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 081r 06 ±ma 04-01-1389. 

Voornoemde Walterus koper beloofde aan voornoemde Jacobus verkoper 19½ 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Walterus emptor promisit dicto Jacobo venditori XIX et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 081r 07 ±ma 04-01-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Jacobus verkoper 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Jacobo venditori XX Hollants gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 081r 08 ±ma 04-01-1389. 

Willelmus zvw Henricus van den Doren {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus filius Henrici quondam van den Doren. 

 

BP 1178 f 081r 09 za 09-01-1389. 

Nicholaus zv Woltherus van Vucht bontwerker verkocht aan Winricus zvw 

Henricus Roempot een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Andreas Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Gerardus Blockeel 

anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen Henricus van Lijt, aan hem overgedragen door Johannes Muwe 

steenbakker. 

 

Nicholaus filius Woltheri de Vucht pelliciatoris domum et aream sitam in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et 

hereditatem Gerardi Blockeel tendentem a dicto vico retrorsum ad 

hereditatem quondam Henrici de Lijt supportatam sibi a Johanne Muwe 

lapicida prout in litteris hereditarie (dg: W) #vendidit# Winrico filio 

quondam Henrici Roempot supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Emont datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1178 f 081r 10 za 09-01-1389. 

Mathijas van Dordrecht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Dordrecht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 081r 11 ma 04-01-1389. 

Henricus zv Heijmo van Enghelen verkocht aan Jacobus zvw Nicholaus van 

Kessel de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Zwalmen enerzijds en erfgoed van Henricus 

Becker zvw Willelmus gnd Heirde anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan de stroom, te weten de helft richting erfgoed van voornoemde 

Johannes van Zwalmen. Verkoper en zijn vader Heijmo beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 20 schelling oude pecunia en 20 schelling 6 penning 

gemeen paijment. 

 

(dg: Henricus) Henricus filius Heijmonis de Enghelen medietatem domus et 

aree ad se spectantem site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

Johannis de Zwalmen ex uno et hereditatem Henrici Becker filii quondam 

Willelmi dicti Heirde ex alio tendentis a communi plathea ad aquam ibidem 
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currentem scilicet illam medietatem que sita est versus hereditatem dicti 

Johannis de Zwalmen ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo filio quondam 

Nicholai de Kessel promittentes et cum eo dictus Heijmo eius pater 

indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis XX solidis antique 

pecunie et XX solidis et VI denariis communis pagamenti ex dicta 

medietate solvendis. Testes Heijme et Coptiten datum secunda post 

circumcisionem. 

 

BP 1178 f 081r 12 ma 04-01-1389. 

Jacobus Stephens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Stephens soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 081r 13 ±ma 04-01-1389. 

De broers Theodericus en Adam, kvw Johannes Luwe, beloofden aan Willelmus 

van Ouden dat zij de verkoop, gedaan door voornoemde wijlen Johannes Luwe, 

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

wijlen Johannes Meelman enerzijds en erfgoed van Willelmus Coelner 

anderzijds, welk huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus et Adam fratres liberi quondam Johannis Luwe promiserunt 

super omnia Willelmo de Ouden quod ipsi fratres vendicionem factam a 

dicto quondam Johanne Luwe scilicet de domo et (dg: orto s) area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis Meelman ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Coelner ex alio latere (dg: re) quam 

domum et aream. 

 

BP 1178 f 081r 14 ±ma 04-01-1389. 

Willelmus van Ouden zag af van alle geschillen tussen hem en de broers 

Theodericus en Adam gnd Luwe. En datzelfde deden voornoemde broers 

{waarschijnlijk niet doorgegaan: testes en datum doorgehaald}. 

 

Willelmus de Ouden super omnibus et singulis actionibus questionibus ac 

impeticionibus inter ipsum et inter Theodericum et Adam dictos Luwe 

fratres l a quocumque tempore evoluto usque in presentem diem habitis seu 

motis occacione quacumque ut dicebat ad opus dictorum fratrum hereditarie 

renunciavit et sic eodem modo dicti fratres super omnibus actionibus et 

impeticionibus inter ipsos et dictum Willelmum habitis seu motis ad opus 

dicti Willelmi hereditarie renunciaverunt promittentes dictus Willelmus 

ex una parte et dicti (dg: Will) fratres ex altera parte super omnia 

mutuo ratam servare (dg: testes ....... et Dordrecht datum secunda post 

circumcisionem dicitur). 

 

BP 1178 f 081r 15 za 09-01-1389. 

Rodolphus van Gravia en Henricus Loenman droegen over aan Johannes van 

Bladel, tbv hem en Engelberna van Essche, 10 morgen 1 1/3 hont land, in 

Kessel, ter plaatse gnd Ecpoelen, tussen {hier staan twee puntjes} gnd 

Zertken enerzijds en erfg vw Johannes gnd Louwer anderzijds, aan hen 

overgedragen door Emondus Rover. 

 

Rodolphus de Gravia et Henricus Loenman decem jugera unum hont et terciam 

partem unius hont terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto 

communiter Ecpoelen inter hereditatem {hier staan twee puntjes} dicti 

Zertken ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti Louwer 

ex alio supportatas ipsis ab Emondo Rover prout in litteris hereditarie 

supportverunt Johanni de Bladel ad opus sui et ad opus Engelberne de 

Essche cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes (dg: Dordrecht et) Rover et Aggere datum 

sabbato post epiphaniam. 
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BP 1178 f 081r 16 di 19-01-1389. 

Voornoemde Johannes van Bladel en Engelberna van Essche gaven uit aan 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu (1) voornoemde 10 morgen 1 1/3 hont; 

de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een 

n-erfcijns van 15 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Emondus tot onderpand (2) 5 morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd die Klein Kuicse Hoeve, tussen erfgoed gnd 

die Groet Kuicse Hoeve enerzijds en een beemd gnd die Kesselse Beemd 

amderzijds. 

 

Dicti Johannes et Enghelberna cum tutore dictas X iugera unum hont et 

terciam partem unius hont dederunt ad hereditarium censum Emondo Rover 

filio quondam Johannis de Hellu ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus ad hoc de jure spectantibus dandis et observandis etc atque pro 

hereditario censu XV aude scilde seu valorem dando eis ab alio 

hereditarie M[art]ini ex premissis promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Emondus quinque iugera terre (dg: sita in loco dicto die ....... 

....... ....... .......) {hier sluit BP 1178 f 081r 18 aan}. 

 

BP 1178 f 081r 17 za 09-01-1389. 

Winricus Roempot beloofde aan Nicholaus zv Woltherus van Vucht 128 oude 

schilden, 3 Hollandse gulden voor 2 oude schilden gerekend 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). 

 

Winricus Roempot promisit Nicholao filio Woltheri de Vucht C et XXVIII 

aude scilde seu III Hollant gulden pro II aude scilde computato (dg: me) 

vel valorem mediatim letare et mediatim Johannis proxime. Testes 

Willelmus et ?Emondus datum sabbato post epiphaniam. 

 

BP 1178 f 081r 18 di 19-01-1389. 

{Laten aansluiten bij BP 1178 f 081r 16}. 

ad se spectantia sita in parochia de (dg: Kessel) Maren in loco dicto die 

Cleijn Kuijcsche Hoeve inter hereditatem dictam die Groet Kuijcsche Hoeve 

ex uno et inter pratum (dg: d Kessel) dictum die Kesselsche Beemde ex 

alio ad pignus imposuit et promisit dictus Emondus super omnia (dg: 

warandiam et sufficientem facere) ....... ....... ....... ....... ....... 

et sufficientem facere. Testes Aa et Berkel datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1178 f 081r 19 di 19-01-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(wo 11-11-1388), met 203 oude schilden of de waarde en de cijns van het 

jaar van wederkoop. ?Dit beloofden voornoemde Johannes en Enghelberna en 

met voornoemde Enghelberna Johannes Becker en diens zuster Cristina. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van {f.81v} Henricus Loenman, 

Henricus van Best en Sophia dv voornoemde Cristina. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post festum Martini proxime 

preterito! sine medio sequentium semper dictis 3 annis durantibus cum 

ducentis et tribus aude scilde seu [valorem] et censu anni [redemp]tionis 

ut in forma et promiserunt dict[us] Johannes et dicta Enghelberna ?et cum 

eadem Enghelberna Johannes Becker et Cristina eius soror. Acta in [camera 

presentibus] 

 

1178 mf3 A 12 f. 81v. 

 in crastino Prisci anno LXXX nono: dinsdag 19-01-1389. 

 Secunda post circumcisionem: maandag 04-01-1389. 

 in vigilia epijphanie: dinsdag 05-01-1389. 

 in festo epiphanije: woensdag 06-01-1389. 
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 in crastino octavarum epiphanije: donderdag 14-01-1389. 

 

BP 1178 f 081v 01 di 19-01-1389. 

[1Henrico] Loenman Henrico de Best Sophia filia dicte Cristine datum in 

crastino Prisci anno LXXX nono hora none. 

 

BP 1178 f 081v 02 di 19-01-1389. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu beloofde voornoemden 

schadeloos te houden als ze worden aangesproken door een of meer 

geestelijke personen. 

 

Emondus predictus promisit dictos indempnes si impeteruntur etc ab aliquo 

vel aliquibus spiritualibus personis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 081v 03 ma 04-01-1389. 

Johannes Moelner zvw Godefridus Moelner beloofde aan Zweneldis ev Everardus 

van Amersfoert, tbv voornoemde Everardus, 20 Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Johannes Moelner filius quondam Godefridi Moelner promisit Zweneldi uxori 

Everardi de (dg: .) Amersfoert ad opus dicti Everardi XX Hollant gulden 

vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Heijme et 

Willelmus datum secunda post circum. 

 

BP 1178 f 081v 04 ma 04-01-1389. 

Henricus gnd Bollen droeg over aan Johannes Cluet een b-erfcijns van 6 pond 

geld, die Willelmus zv Henricus gnd van den Doeren beloofd had aan 

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

helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus. 

 

(dg: S..). 

Henricus dictus Bollen hereditarium censum sex librarum monete quem 

Willelmus filius Henrici dicti van den Doeren (dg: dicto) primodicto 

Henrico dare et solvere promiserat hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex omnibus bonis dicti Willelmi (dg: prout) prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni (dg: Cloe) Cluet cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 081v 05 ma 04-01-1389. 

Anthonius zvw Nicholaus gnd Colijn nzv Johannes gnd Tonijns Vinsot wonend 

op Porta Celi verkocht aan Petrus Haerman een b-erfpacht van 17 lopen 

rogge, Bossche maat, die Petrus zv Godefridus gnd Bloemaert van Westilborch 

met Lichtmis in Den Bosch moet leveren, gaande uit een stuk heide, 8½ lopen 

8 roeden groot, in Westilburg, tussen Thomas Valant enerzijds en Arnoldus 

Ysebout zvw Arnoldus Bruijstini anderzijds, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Johannes Tonijns Vinsot was verkocht door Henricus gnd Bruijn zv 

Arnoldus gnd Gruijter van Os, en welke pacht wijlen voornoemde Johannes 

Thonijs Vinsot samen met andere cijnzen overgedragen had aan wijlen zijn 

voornoemde natuurlijke zoon Nicholaus gnd Colijn, en welke pacht nu aan 

voornoemde Anthonius behoort. 

 

Anthonius filius quondam Nicholai dicti Colijn filii naturalis Johannis 

dicti Tonijns Vinsot commorantis ut dicitur supra Portam Celi 

hereditariam paccionem decem et septem lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Petrus filius (dg: quond) Godefridi dicti Bloemaert de 

Westilborch solvere tenetur hereditarie purificationis et in Busco 

tradere ex quadam pecia merice octo et dimidiam lopinatas terre et octo 

virgatas terre continente sita in parochia de Westilborch inter 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1178 f 081r 15. 
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hereditatem Thome Valant ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ysebout 

filii quondam Arnoldi Bruijstini ex alio venditam dicto quondam Johanni 

Tonijns Vinsot ab Henrico dicto Bruijn filio Arnoldi dicti Gruijter de Os 

prout in litteris et quam paccionem XVII lopinorum dictus quondam 

Johannes Thonijs Vinsot dicto quondam Nicholao dicto Colijn suo filio 

naturali simul cum quibusque aliis censibus (dg: et paccionibus) 

supportaverat prout in litteris quas vidimus et quam paccionem XVII 

lopinorum dictus Anthonius nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Petro Haerman supportavit cum primodictis litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

sui patris deponere. Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 081v 06 di 05-01-1389. 

Ogierus Vinsot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ogierus Vinsot prebuit et reportavit. Testes Berkel et Dordrecht datum in 

vigilia epijphanie. 

 

BP 1178 f 081v 07 di 05-01-1389. 

Elisabeth wv Johannes Pepercoren verhuurde aan Petrus Pepercoren, bvw 

voornoemde Johannes Pepercoren, voor een periode van zes jaar, ingaande 

heden, de helft van een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes 

Pepercoren, samen met de stal, gelegen in Den Bosch, aan de Markt, naast de 

Dravelgas, samen met de cijnzen die bij deze helft behoren; de verhuur 

geschiedde de eerste drie jaar voor 12 Holland gulden of de waarde, een 

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

laatste drie jaar voor 15 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. De helft was belast 

met cijnzen. Petrus zal de gebouwen van het huis onderhouden en de cijnzen 

betalen. {Niet doorgegaan: datum en getuigen zijn doorgehaald}. 

 

Elisabeth relicta quondam Johannis Pepercoren (dg: domum et aream) 

#medietatem domus et aree# dicti quondam Johannis Pepercoren sitam in 

Busco #simul cum stabulo ibidem sito# ad forum contigue iuxta vicum 

dictum Dravelgas ut dicebat locavit etc #simul cum censibus ad medietatem 

dicte domus spectantibus# Petro Pepercoren fratri dicti quondam Johannis 

Pepercoren ab eodem ad spacium sex annorum a data presentium sine medio 

sequentium possidendam scilicet pro duodecim florenis monete Hollandie 

vel pro valore dandis et solvendis dicte Elisabeth a dicto Petro anno 

quolibet primorum trium annorum mediatim Johannis et mediatim Domini 

atque pro quindecim florenis Hollandie vel pro valore dandis (dg: dicto) 

dicte Elisabeth a dicto Petro anno quolibet trium ultimorum annorum de 

dictis sex annis mediatim Johannis et mediatim Domini promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde 

solvendis et alter repromisit super omnia et quod ipse Petrus edificia 

dicte domus in bona disposicione sine expensis dicte Elisabeth tenebit et 

conservabit et quod dictus Petrus omnes census de dicta domo et area 

solvendos dabit et solvet dictis sex annis durantibus quod dicte 

Elisabeth nullum dampnum exinde eveniat. Testes (dg: Emondus et Agere 

datum ut supra. Duplicetur). 

 

BP 1178 f 081v 08 di 05-01-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde de verkoop, waarbij wijlen Johannes Pepercoren, 

bv voornoemde Petrus, een b-erfpacht van 1 mud rogge verkocht aan Johannes 

Coninc, na te komen. {Niet doorgegaan contract: getuigen zijn doorgehaald}. 

 

Non. 

Dictus Petrus promisit super omnia quod ipse vendicionem qua (dg: id) 

quondam Johannes Pepercoren frater dicti Petri vendiderat Johanni Coninc 

hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: ut dicebat) ratam 

servare et dictus Petrus (dg: super dictam pa) supra dicta paccone 
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renunciavit et promisit dictus Petrus super omnia huiusmodi vendicionem 

et renunciacionem ratas (dg: servare testes Willelmus detur dicte 

Elisab). 

 

BP 1178 f 081v 09 di 05-01-1389. 

Gerardus Carper zvw Gerardus Carper van Erpe verkocht aan Conrardus zvw 

Arnoldus gnd Coenen soen, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis, een lijfpacht 

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

uit een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op die Reken, tussen Goeswinus 

Jacobs soen enerzijds en wijlen Johannes van Veldamer anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Gerardus Carper filius quondam Gerardi Carper de Erpe legitime vendidit 

(dg: Conrad) Conrardo filio quondam Arnoldi dicti Coenen soen ad opus sui 

et ad opus Gertrudis sue uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet (dg: here) ad vitam dictorum 

Conrardi et Gertrudis et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Erpe in loco dicto (dg: in 

de) #op die# Reken inter hereditatem Goeswini Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis van Veldamer ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem (dg: .) et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Coptiten et Dordrecht datum in vigilia epiphanije. 

 

BP 1178 f 081v 10 wo 06-01-1389. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nicholaus van Megen verkocht aan Robbertus 

gnd van Beedst 1/8 deel, eertijds behorend aan voornoemde wijlen Nicholaus, 

in een korentiende, die Johannes gnd Coninc Jan van Steensel had in 

Waalwijk op verschillende plaatsen, welk 1/8 deel aan voornoemde Leonius en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Nicholaus. Lucas van de 

Kelder deed afstand. De brief overhandigen aan Theodericus Storme snijder. 

 

Bedsts (dg: beeds). 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nicholai de Megen octavam partem ad dictum quondam 

Nicholaum dudum spectantem in decima bladi quam Johannes (dg: dictu) 

dictus Coninc Jan de Steensel habuit in (dg: V) parochia de Waelwijc 

locis quibuscumque et quam (dg: dec) octavam partem dictus Leonius sibi 

et dicte eius uxori de morte dicti quondam Nicholai successione 

hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Robberto dicto de 

Beedst promittens warandiam et obligationem deponere. Quo facto 

constitutus etc Lucas de Penu super dicta octava parte et super toto jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam servare. 

Testes Aa et Coptiten datum in festo epiphanije. Detur Theoderico Storme 

rasori. 

 

BP 1178 f 081v 11 wo 06-01-1389. 

Walterus zvw Johannes van Haren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus filius quondam Johannis de Haren prebuit et reportavit. Testes 

Coptiten et Dordrecht datum in crastino octavarum epiphanije. 

 

BP 1178 f 081v 12 wo 06-01-1389. 

Johannes Kepken en Gerardus Kepken alias gnd der Weduwen beloofden aan 

Emondus van Teghelen 8 franken of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 

 

Johannes Kepken et Gerardus Kepken alias dictus der Weduwen promiserunt 

Emondo de Teghelen VIII francken vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes (dg: d) Emondus et Aggere datum ut supra. 
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1178 mf3 A 13 f. 82. 

 Quinta post epiphanie: donderdag 07-01-1389. 

 Sexta post epiphanie: vrijdag 08-01-1389. 

 Sabbato post epiphaniam: zaterdag 09-01-1389. 

 

BP 1178 f 082r 01 do 07-01-1389. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo 100 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389; 

24+28+31+18=101 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo 

C aude scilde Francie ad pasca proxime persolvendos [pena] quinque. 

Testes Berkel et Emondus datum (dg: d) quinta post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082r 02 do 07-01-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 03 vr 08-01-1389. 

Martinus Berwout, Willelmus Coptiten en Theodericus Berwout beloofden aan 

Philippus Jozollo 64 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 18-04-

1389; 23+28+31+18=100 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Martinus Berwout Willelmus Coptiten et Theodericus Berwout promiserunt 

Philippo Jozollo LXIIII aude scilde Francie ad pascha proxime 

persolvendos pena II. Testes Emont et Aggere datum sexta post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082r 04 vr 08-01-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 05 za 09-01-1389. 

Hubertus van der Voert, zijn vrouw Elisabeth dvw Leonius van Kessel en 

Theodericus en Leonia, kv voornoemde Elisabeth verwekt door Johannes gnd 

Wouter die Bloet, verkochten aan Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven een 

huis, hofstad en tuin, in Kessel, tussen erfg vw Heilwigis gnd Heijnmans 

enerzijds en Ghisbertus van Kuijc anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

die Wijkensloet tot aan de maasdijk en vanaf de maasdijk tot aan de gemene 

weg, belast met voornoemde maasdijk, die voor voornoemd huis is gelegen. 

 

Hubertus van der Voert maritus legitimus ut asserebat Elisabeth sue 

uxoris filie quondam Leonii de Kessel et ipsa cum eodem tamquam cum 

tutore Theodericus et Leonia liberi dicte Elisabeth ab ipsa Elisabeth et 

Johanne dicto Wouter die Bloet pariter geniti cum tutore domum 

domistadium et ortum cum suis attinentiis sitos in parochia de Kessel 

inter hereditatem heredum Heilwigis dicte quondam Heijnmans ex uno et 

hereditatem Ghisberti de Kuijc ex alio tendentes a loco dicto (dg: die 

Wijken ad aggerem Mose et a dicto) die Wijkensloet ad (dg: communem viam) 

aggerem Mose et a dicto aggere ad communem viam ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo filio quondam Ghevardi de Eijndoven promittentes #cum 

tutore# indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto aggere Mose predicto (dg: retro) ante predictam domum 

situato ad premissa spectante. Testes (dg: Willelmus et Emondus datum sex 

sabbato) testes Dordrecht et Aggere datum sabbato post epiphaniam. 

 

BP 1178 f 082r 06 za 09-01-1389. 

Ghevardus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Ghevardus de Eijndoven prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 07 za 09-01-1389. 

Voornoemde Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven koper en Arnoldus Vere 

beloofden aan Hubertus uut der Voert 107 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus emptor et Arnoldus Vere promiserunt Huberto (dg: van den) 

#uut der# Voert C et VII Hollant gulden vel valorem ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 08 za 09-01-1389. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Hubertus 107 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-1390) te 

betalen. 

 

+. {verwijst naar BP 1178 f 082r 16} 

Dicti debitores promiserunt dicto Huberto C et VII Hollant gulden vel 

valorem a Remigii proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 082r 09 za 09-01-1389. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Hubertus 107 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius over twee jaar (zo 01-10-1391) te 

betalen. 

 

-. 

Dicti debitores promiserunt dicto Huberto tantum a Remigii proxime ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 10 za 09-01-1389. 

Voornoemde Hubertus en Elisabeth beloofden voornoemde Theodericus en Leonia 

van voornoemde verkoop schadeloos te houden. 

 

-. 

Dicti Hubertus et Elisabeth cum eo tamquam cum tutore promiserunt dictos 

Theodericum et Leoniam a dicta vendicione indempnes servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 11 za 09-01-1389. 

Jacobus van Engelant schonk aan zijn zoon Lambertus (1) 6 morgen land, 

eertijds van wijlen Henricus Steenwech, nu aan hem behorend, in Berlicum, 

tussen Matheus Snoec enerzijds en Henricus Coppen soen anderzijds, (2) 2½ 

morgen land in Rosmalen, op de Heide, tussen Johannes van Engelant 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1 morgen land in Rosmalen, 

tussen Amelius Dijependike enerzijds en Johannes gnd Boertman anderzijds, 

(4) een stuk land in Rosmalen, tussen Henricus van Engelant enerzijds en 

Rodolphus van Engelant anderzijds, (5) een stuk land in Rosmalen, tussen 

Johannes Gherijts soen enerzijds en Johannes van Engelant anderzijds, (6) 

een beemdje, in Rosmalen, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Lambertus 

van Engelant anderzijds, (7) een streep land gnd die Lange Streep, in 

Rosmalen, tussen Theodericus van Engelant enerzijds en Rutgherus gnd 

Tielmans soen anderzijds, belast met 2½ mud rogge, Bossche maat, een 

b-erfcijns van 2 dobbel mottoen en een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling. 

 

Jacobus de Engelant sex jugera terre que fuerant quondam Henrici 

Steenwech nunc ad se spectantia sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Mathei Snoec ex uno et hereditatem Henrici Coppen soen ex 

alio item duo et dimidium jugera terre sita in parochia de Roesmalen 

super mericam inter hereditatem Johannis de Engelant ex uno et inter 

communem platheam ex alio item unum juger terre situm in dicta parochia 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

11 

de Roesmalen (dg: ex uno) inter hereditatem Amelii Dijependike ex uno et 

hereditatem Johannis dicti Boertman ex alio item peciam terre sitam in 

jamdicta parochia inter hereditatem (dg: Ioh) Henrici de Engelant ex uno 

et hereditatem Rodolphi de Engelant ex alio item peciam terre sitam in 

iamdicta parochia inter hereditatem Johannis Gherijts soen ex uno et 

hereditatem Johannis de Engelant ex alio item pratulum quoddam situm in 

parochia de Roesmalen predicta inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno 

et inter hereditatem Lamberti de Engelant ex alio item strepam terre 

dictam die Lange Strepe sitam in dicta parochia inter hereditates 

Theoderici de Engelant ex uno et hereditatem Rutgheri dicti Tielmans soen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto suo filio (dg: cum 

Aleide eius uxore filia) nomine dotis ad jus oppidi promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio modiis siliginis 

mensure de Busco et hereditario censu duorum dobbel mottoen et 

hereditario censu (dg: quatuor lib) trium librarum et XV solidorum inde 

solvendis. Testes Willelmus et Emondus datum sabbato post epiphanijam. 

 

BP 1178 f 082r 12 za 09-01-1389. 

Johannes zv Jacobus van Engelant vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn voornoemde 

vader. Zijn vader stemde hierin toe en gaf ondergeschreven goederen aan 

zijn zoon. 

 

C. 

Johannes filius Jacobi de Engelant petiit sibi licenciam dar[i] de dicto 

Jacobo suo patre recedendi a domo convictu et expensis dicti sui patris 

etc et (dg: so) pater annuens etc dictus pater bona infrascripta dedit 

dicto Johanni suo filio nomine emancipationis. 

 

BP 1178 f 082r 13 za 09-01-1389. 

Voornoemde Jacobus van Engelant droeg over aan zijn zoon Johannes (1) 10 

morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd dat Molenbroek, tussen hr Henricus 

Bac enerzijds en Johannes van Berlikem anderzijds, (2) 3 stukken land, in 

Rosmalen, (2a) tussen voornoemde hr Henricus enerzijds en Arnoldus gnd 

Alaerts soen anderzijds, (2bc) beiderzijds tussen voornoemde hr Henricus, 

(3) een streep land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Stile, tussen 

voornoemde Arnoldus Alaerts soen enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk 

van Nuland anderzijds, belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge en cijnzen 

aan de stad Den Bosch. 

 

Jacobus de Engelant predictus decem jugera terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto dat Molenbroec inter hereditatem domini Henrici 

Bac ex uno et hereditatem Johannis de Berlikem ex alio atque (dg: ex 

tribus peciis) #tres pecias# terre sitas in dicta parochia quarum una 

inter hereditatem dicti domini Henrici ex uno et hereditatem (dg: 

Arnoldi) Arnoldi dicti Alaerts soen ex alio (dg: altera inter hereditatem 

dicti domini Henrici Buc ex utroque latere et terc) #relique due# et 

relique due inter hereditatem dicti domini Henrici Buc ex utroque latere 

sunt site item strepam terre sitam in dicta parochia in loco dicto die 

Stile (dg: ex) inter hereditatem dicti Arnoldi Alaerts soen ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo filio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis atque censibus oppido de Busco inde solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 082r 14 za 09-01-1389. 

Jacobus zv Jacobus van Engelant vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis etc te mogen gaan van zijn vader. Zijn vader stemde erin toe en 

gaf hem de volgende erfgoederen. 
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C. 

Jacobus filius Jacobi de Engelant petiit sibi dar[i] licenciam recedendi 

de domo etc sui patris et pater (dg: .) annuens et dedit ?sibi istas 

hereditates nomine emancipationis etc. 

 

BP 1178 f 082r 15 za 09-01-1389. 

Voornoemde Jacobus van Engelant droeg over aan zijn zoon Jacobus (1) een 

erfgoed, in Rosmalen, tussen Henricus Scilder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 4 morgen land in Rosmalen, tussen Lambertus van Engelant 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 2 stukken land in Rosmalen, 

(3a) tussen een gemene weg enerzijds en Lambertus van Engelant anderzijds, 

(3b) beiderzijds tussen voornoemde Lambertus van Engelant, (4) 3 morgen 

land, in Rosmalen, in een kamp gnd die Bieskamp, tussen Jacobus Loze 

enerzijds en Cristina gnd Tielmans anderzijds, belast met de hertogencijns, 

een b-erfpacht van 3 mud rogge en een b-erfcijns van 6 pond geld. 

 

Dictus Jacobus de Engelant (dg: quinque ju here)ditatem quandam sitam in 

parochia de Roesmalen inter hereditatem Henrici Scilder ex uno (dg: et 

hereditatem Henrici Noet ex alio et h) et inter communem plateam ex alio 

item IIIIor jugera terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Lamberti de Engelant ex uno et inter communem platheam ex alio item due 

pecie terre site in dicta parochia quarum una inter communem platheam ex 

uno (dg: et hereditatem inter communem pl) et inter hereditatem 

La[mber]ti de Engelant ex alio et altera inter hereditatem dicti Lamberti 

de Engelant ex utroque latere sunt site item tria jugera terre sita in 

dicta parochia in campo dicto die Biescamp (dg: ex uno et inter) inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et hereditatem (dg: ..) Cristine dicte 

Tielmans ex alio ut dicebat (dg: ...) hereditarie supportavit Jacobo suo 

filio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis #censu ducis 

et# hereditaria paccione trium modiorum siliginis et hereditario censu 

sex librarum monete inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082r 16 za 09-01-1389. 

Arnoldus van Eijndoven beloofde Arnoldus Vere schadeloos te houden. Een 

brief. 

 

+. {verwijst naar BP 1178 f 082r 08 en kennelijk de contracten ervoor en 

erna.} 

Arnoldus de Eijndoven promisit Arnoldum Vere a premissis indempnes 

servare (dg: et erunt 2 littere) #et erit una littera (dg: ....... 
?Arnoldo)#. Testes Dordrecht et Aggere datum sabbato post epiphaniam. 

 

BP 1178 f 082r 17 za 09-01-1389. 

Hubertus uijder Voert en zijn vrouw Elisabeth dvw Leonius van Kessel 

beloofden aan Theodericus en Leonia, kv voornoemde Elisabeth dvw Leonius 

van Kessel, 48 Dordrechtse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Hubertus uijder Voert et Elisabeth eius uxor filia quondam Leonii de (dg: 

Erpe) #Kessel# promiserunt Theoderico et Leonie liberis dicte Elisabeth 

XLVIII Dordrecht dobbel vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1178 mf3 B 01 f. 82v. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 09-01-1389. 

 Secunda post epiphanie: maandag 11-01-1389. 

 Tercia post epiphanie: dinsdag 12-01-1389. 

 

BP 1178 f 082v 01 za 09-01-1389. 

Ghisbertus gnd van der Brake verkocht aan Johannes gnd van Amerzoijen een 

n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of ander paijment, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen beemd gnd die Dorincs 
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Beemd, in Berge Eijcke, ter plaatse gnd dat Loe, tussen Ghisbertus gnd 

Ghisel Tijen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen en een b-erfcijns van 3 gulden voornoemd geld aan voornoemde 

koper. 

 

Ghisbertus dictus van der Brake hereditarie vendidit Johanni dicto de 

Amerzoijen hereditarium censum unius floreni monete Hollandie vel 

alterius pagamenti solvendum hereditarie Martini ex domo orto et prato 

dicto die Dorincs Beemt sibi adiacente sitis in parochia de Berghe Eijcke 

ad locum dictum dat Loe inter hereditatem Ghisberti dicti Ghisel Tijen ex 

uno et inter (dg: h) communem aqueductum ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditario censu trium florenorum dicte 

monete dicto emptori prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Dordrect et Aggere datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082v 02 za 09-01-1389. 

Theodericus van den Wijer beloofde aan Henricus Bollen soen 12 mud rogge, 

Bossche maat, met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) te leveren. 

 

Theodericus van den Wijer promisit Henrico Bollen soen XII modios 

siliginis mensure de Busco ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1178 f 082v 03 za 09-01-1389. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Johannes zv Arnoldus gnd Coetmans 

soen van Os en aan zijn vrouw Agnes dvw Wolterus van Oerscot een lijfrente 

van 25 oude schilden, 4 Hollandse gulden gerekend voor 3 oude schilden of 

ander paijment, met Kerstmis te betalen, gaande uit de tiende, goederen en 

cijnzen van voornoemde hr Willelmus, onder Oirschot gelegen. De 

langstlevende beurt de hele rente. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit se daturum Johanni filio Arnoldi 

dicti Coetmans soen de Os (dg: ad opus sui et ad opus) #et# Agneti sue 

uxori filie quondam Wolteri de Oerscot vitalem pensionem XXV aude scilde 

scilicet IIII gulden Hollandie pro III aude scilde computato vel alterius 

pagamenti anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum in 

festo nativitatis Domini ex decima bonis et censibus ipsius domini 

Willelmi quocumque locorum infra parochiam de Oerscot sitis ut dicebat 

promittens super omnia sufficientem facere et alter eorum supervivus 

remanens integraliter possidebit etc. Testes Aa et Willelmus datum 

sabbato post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082v 04 za 09-01-1389. 

Petrus zv Petrus Tijmmerman van Nijsterle verkocht aan Willelmus van Orthen 

een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van Godefridus Visscher enerzijds en erfgoed 

van Heijlwigis gnd Guldencopers anderzijds, reeds belast met 28 schelling 

geld aan de priesters van Sint-Jan in Den Bosch, 4 {geen muntsoort vermeld} 

aan kv Godefridus Sceijnckel, en 12 schelling aan anderen. 

 

Petrus filius Petri Tijmmerman de Nijsterle hereditarie vendidit Willelmo 

de Orthen hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in 

vico dicto die Boertsche Straet inter hereditatem Godefridi Visscher ex 

uno et hereditatem Heijlwigis dicte Guldencopers ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXVIII 

solidis monete presbitris sancti Johannis in Busco IIIIor {geen muntsoort 

vermeld} liberis Godefridi Sceijnckel et XII solidis aliis hominibus inde 
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solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 082v 05 za 09-01-1389. 

Leonius van Erpe droeg over aan zijn broers Johannes en Henricus alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer Wolterus 

van Erpe, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Margareta wv 

voornoemde Woltherus. 

 

Leonius de Erpe omnia et singula bona sibi de morte quondam Wolteri de 

Erpe sui fratris jure successionis hereditarie advoluta atque post mortem 

Margarete relicte dicti quondam Woltheri jure successionis hereditarie 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni et Henrico suis fratribus (dg: l) et effestucando etc promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 082v 06 za 09-01-1389. 

Johannes Vucht zv Petrus Akarini en Godefridus Loij zv Willelmus beloofden 

aan Henricus Venbossch 40 pond geld met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te 

betalen. 

 

Johannes Vucht (dg: gener) filius (dg: Aka) Petri Akarini et Godefridus 

Loij filius Willelmi promiserunt Henrico Venbossch (dg: XL L) quadraginta 

libras #monete# ad pasca proxime persolvendas. Testes Aa et Heijme datum 

sabbato post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082v 07 ma 11-01-1389. 

Marcelius Vos beloofde aan Petrus Tielkens 26 Hollandse gulden of de waarde 

op zondag Invocavit aanstaande (zo 07-03-1389) te betalen. 

 

Marcelius Vos promisit Petro Tielkens XXVI Hollant gulden vel valorem ad 

(dg: carnisprivium) dominicam invocavit proxime persolvendos. Testes Aa 

et Emondus datum secunda post epiphanie. 

 

BP 1178 f 082v 08 ma 11-01-1389. 

Petrus Tielkens deed afstand van alle geschillen met Rutgherus van den 

Stadeacker. 

 

Petrus Tielkens super omnibus actionibus et impeticionibus inter ipsum et 

Rutgherum van den Stadeacker a quocumque tempore evoluto usque in 

hodierno die occacione quacumque mediantibus quibus ?idem Petrus dictum 

(dg: Petr) Rutgherum impetere posset quovis modo ut dicebat ad opus dicti 

Rutgheri hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 082v 09 di 12-01-1389. 

Arnoldus Kijel droeg over aan Woltherus Potteij een huis en erf, eertijds 

van wijlen Johannes van Rode, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Willelmus 

Hels enerzijds en de stadsmuur anderzijds, belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 8 schelling geld. De broers Arnoldus en Godefridus, 

minderjarige kvw voornoemde Johannes van Rode, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, dit huis aan voornoemde Woltherus overdragen; daarna zal 

voornoemde Woltherus de huidige brief teruggeven. 

 

Arnoldus Kijel domum et aream que fuerat quondam Johannis de Rode sitam 

in Busco (dg: ad) ad finem vici Hijnthamensis iuxta portam dictam 

Pinappels Poert inter hereditatem (dg: Willelmus) Willelmi Hels ex uno et 

inter murum oppidi de Busco ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Wolthero Potteij promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu ducis et hereditario censu VIII solidorum monete 

inde solvendis et promisit super omnia quod ipse Arnoldum et Godefridum 
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fratres liberos dicti quondam Johannis de Rode dum ad annos pubertatis 

pervenerint dictam domum et aream dicto Wolthero faciet supportare et 

eundem Woltherum a dictis Arnoldo et Godefrido fratribus faciet firmare 

prout hoc sibi ratum erit sub ista condicione quod quamcito dicti fratres 

predictum Woltherum in dicta domo et area firmaverint extunc dictus (dg: 

Arnoldus Kijel Woltherus p) Arnoldus a dicta promissione et supportacione 

quitus erit et dictus Woltherus presentes litteras dicto Arnoldo 

resignabit. Testes Heijme et Berkel datum 3a post epiphanie. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 082v 10 ±di 12-01-1389. 

Voornoemde Woltherus Potteij en Theodericus van den Hoevel zv Lambertus 

beloofden aan voornoemde Arnoldus Kijel 129 oude schilden, 2 Hollandse 

gulden of de waarde en 10 Vlaamse plakken met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(ma 22-02-1389) te betalen. 

 

Dictus Woltherus Potteij et Theodericus van den Hoevel filius Lamberti 

promiserunt dicto Arnoldo Kijel C XXIX aude scilde et duos Hollant gulden 

vel valorem et X Vleemsche placken ad Petri ad cathedram proxime 

persolvendos. (Dg: testes datum ut supra). Testes datum ?supra. 

 

BP 1178 f 082v 11 ma 11-01-1389. 

Romboldus zvw Johannes gnd Koppen soen ev Agnes dv Johannes van Opharen 

alias gnd van den Broecke droeg over aan Gerardus van Uden 1/5 deel in 34 

gouden obolen b-erfcijns, {f.83r} welke 34 gouden obolen Henricus van Uden 

beloofd had aan hr Rutgherus van Hezelaer priester investiet van de kerk 

van Haren bij Brussel, met Sint-Remigius in Brussel, op kosten van 

voornoemde Henricus van Uden, te betalen, gaande uit een hoeve gnd 

Hezelaar, in Gestel bij Herlaer, welke hoeve voornoemde Henricus van Uden 

verkregen had van voornoemde hr Rutgherus, voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde 34 gouden obolen, en welk 1/5 deel aan voornoemde Romboldus en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde hr Rutgherus. 

 

(dg: Rombboldus dictus L) Romboldus filius quondam Johannis dicti Koppen 

soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie 

(dg: quond) Johannis de Opharen alias dicti van den Broecke quintam 

partem ad se spectantem in triginta quatuor obulis aureis boni auri et 

justi ponderis annui et hereditarii census 

 

1178 mf3 B 02 f. 83. 

 Secunda post epiphanie: maandag 11-01-1389. 

 Tercia post epiphanie: dinsdag 12-01-1389. 

 in octavis epiphanie: woensdag 13-01-1389. 

 Quinta post octavas epiphanie: donderdag 14-01-1389. 

 Sexta post octavas epiphanie: vrijdag 15-01-1389. 

 

BP 1178 f 083r 01 ma 11-01-1389. 

quos XXXIIII obulos aureos Henricus de Uden domino Rutghero de Hezelaer 

presbitro investito ecclesie de Haren prope Bruccellam dare et solvere 

promiserat anno quolibet hereditarie Remigii et in Bruccella sub custibus 

et expensis eiusdem Henrici de Uden tradere ex manso quodam (dg: manso) 

dicto communiter Hezelaer sito in parochia de Gestel prope Herlaer et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum tam in 

humido quam in sicco etc consistentibus sive sitis quem mansum predictum 

cum dictis eius attinentiis dictus Henricus de Uden pro censibus 

dominorum annuatim prius exinde de jure solvendo atque pro predictis 

XXXIIII obulis aureis erga dictum dominum Rutgherum ad censum 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus et quam quintam partem 

predictus Romboldus sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam 

domini Rutgheri successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo de Uden cum litteris et jure sibi virtute 

dictarum litterarum in dicta quinta parte competente promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui et ex parte heredum dicti quondam 

domini Rutgheri deponere. Testes Aa et Berkel datum secunda post 

epiphanie. 

 

BP 1178 f 083r 02 di 12-01-1389. 

Jkvr Elisabeth wv Arnoldus van der Hulpen droeg al haar varend goed over 

aan Johannes Scrage. 

 

Domicella Elisabeth relicta quondam Arnoldi van der Hulpen omnia sua bona 

pecoralia quocumque locorum sita legitime supportavit Johanni Scrage 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Dordrecht datum 3a post 

epiphanie. 

 

BP 1178 f 083r 03 di 12-01-1389. 

Johannes van Coelen die Plattijnmaker verkocht aan Goessuinus Herinc zvw 

Johannes Cael een n-erfcijns2 van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis3 en erf in 

Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Marcelius van 

Os enerzijds en erfgoed van wijlen mr Boudewinus van Lederdam anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns4 van 9 pond geld. 

 

Johannes van Coelen die Plattijnmaker hereditarie vendidit Goessuino 

Herinc filio quondam Johannis Cael hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem quondam 

Marcelii de Os ex uno et hereditatem quondam magistri Boudewini de 

Lederdam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et hereditario censu novem librarum monete 

prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Emondus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083r 04 di 12-01-1389. 

Lucas nzvw hr Leonius van Scijnle en Johannes Ghuldenman beloofden aan 

Johannes gnd Wijeric 40 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Lucas filius naturalis quondam domini Leonii de Scijnle et Johannes 

Ghuldenman promiserunt super habita et habenda Johanni dicto Wijeric XL 

Hollant gulden vel valorem (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083r 05 di 12-01-1389. 

Ghibo Herinc zvw Godefridus Moelner droeg over aan zijn broer Johannes 

Moelner zijn deel in de steenoven met erfgoederen en ander toebehoren, gnd 

die Langdonk, in Orthen. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Godefridi Moelner totam partem et omne jus 

sibi quovis modo competentes in (dg: lo) lapificina cum hereditatibus et 

ceteris attinentiis dictis communiter die Langdonc sita in parochia de 

Orthen ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Moelner suo fratri 

promittens ratam servare. Testes Coptiten et Emondus datum ut supra. 

 

                         
2 Zie → BP 1178 f 360v 03 di 01-03-1390 (2), verkoop van de erfcijns. 
3 Zie ← BP 1177 f 313v 05 do 19-07-1386, verkoop van het huis. 
4 Zie ← BP 1178 f 019v 09 vr 14-02-1388, verkoop van een erfcijns van 2 

oude schilden uit dit huis, dat toen al belast was met 9 pond erfcijns en 

een lijfrente van 6 pond; de toen verkochte cijns van 2 oude schilden en de 

lijfrente worden nu niet vermeld. 
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BP 1178 f 083r 06 wo 13-01-1389. 

Johannes van Gheldorp en Wellinus van Beke beloofden aan Johannes Coninc en 

Rutgherus zvw Cristianus Coninc 140 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Petrus-Stoel over een jaar (di 22-02-1390) te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp et Wellinus de Beke promiserunt Johanni Coninc et 

Rutghero filio quondam Cristiani Coninc vel eorum alteri C et XL Hollant 

gulden vel valorem a festo Petri ad cathedram proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum in octavis epiphanie. 

 

BP 1178 f 083r 07 wo 13-01-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083r 08 wo 13-01-1389. 

Broeder Henricus Berwout maakte bezwaar tegen een verkoping gedaan met 

goederen van Gerardus Lemmens. 

 

Frater Henricus Berwout calumpniavit vendicionem factam cum bonis Gerardi 

Lemmens ut dicebat. Testes (dg: W) datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083r 09 wo 13-01-1389. 

Voornoemde broeder Henricus maakte bezwaar5 tegen de verkoping etc van 

goederen van Gerardus Loij. 

 

Dictus frater Henricus calumpniavit vendicionem etc factam cum bonis 

Gerardi Loij ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 083r 10 do 14-01-1389. 

Hr Leonius van Erpe propositus van Leuven machtigde zijn broer Johannes van 

Erpe zijn cijnzen, pachten en tegoeden etc te manen. 

 

Dominus Leonius de Erpe propositus Lovaniensis dedit Johanni de Erpe suo 

fratri potestatem monendi eius census pacciones et credita etc ad 

revocacionem. Testes Heijme et Dordrecht datum quinta post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1178 f 083r 11 vr 15-01-1389. 

Gerardus zv Goessuinus van den Oevenken verkocht aan Henricus Aben, tbv 

Elisabeth wv Ghibo Herinc, 3 lopen roggeland, in Heeswijk, tussen erfgoed 

van de heer van Hezewijc enerzijds en voornoemde Elisabeth anderzijds, 

belast met 2 penning paijment aan de heer van Hezewijc en 3 schelling 

paijment aan de priester van Hezewijc. Albertus Claes soen deed afstand. 

 

(dg: Tielmanus Tielmannus) Gerardus filius (dg: quo) Goessuini van den 

Oevenken tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Hezewijc 

inter hereditatem domini de Hezewijc ex uno et inter hereditatem 

Elisabeth relicte quondam Ghibonis Herinc ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Aben ad opus dicte Elisabeth promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis pagamenti domino de 

Hezewijc atque tribus solidis pagamenti presbitro de Hezewijc inde 

solvendis. Quo facto Albertus Claes soen super predictis lopinatis terre 

et jure ut dicebat ad opus dicte Elisabeth hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Dordrect datum sexta post 

octavas epiphanie. 

 

                         
5 Zie → BP 1178 f 345r 10 do 03-02-1390, broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi maakte 
bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Gerardus Loij visser en diens 

vrouw Beatrix met hun goederen. 
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BP 1178 f 083r 12 vr 15-01-1389. 

Gerardus zv Goessuinus van den Oevenken deed tbv Albertus gnd Claes soen 

afstand van een kamp, gnd Stephens Hoeve, in Heeswijk, beiderzijds tussen 

de gemeint. 

 

Gerardus filius Goessuini van den Oevenken super campo (dg: quod) quodam 

dicto Stephens Hoeve sito in parochia de Hezewijc inter communitatem ex 

utroque latere ut dicebat atque super toto jure ad opus Alberti dicti 

Claes soen hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 083r 13 vr 15-01-1389. 

Gerardus gnd van de Doorn droeg over aan Gerardus van Gheffen molenaar een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 

morgen land, in Meerwijk, in een kamp gnd die Acht Margen, 4 morgen groot, 

welk kamp gelegen is tussen Petrus van Bruggen enerzijds en Henricus gnd 

van Mulsel anderzijds, welke cijns aan voornoemde Gerardus was verkocht 

door Jacobus zvw Stephanus gnd Broecrijemmeker. 

 

Gerardus dictus de Spina hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex duobus iugeribus 

terre sitis in districtu de Meerwijc in quodam campo dicto communiter die 

Acht Margen quatuor jugera terre continente qui campus situs est inter 

hereditatem Petri de Bruggen ex uno et inter hereditatem Henrici dicti de 

Mulsel ex alio venditum dicto Gerardo a Jacobo (dg: dicto Ste) filio 

quondam Stephani dicti Broecrijemmeker prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Gheffen multori simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum sexta post octavas epiphanie. 

 

1178 mf3 B 03 f. 83v. 

 Sexta post octavas epiphanije: vrijdag 15-01-1389. 

 Sabbato post octavas epiphanie: zaterdag 16-01-1389. 

 

BP 1178 f 083v 01 vr 15-01-1389. 

Johannes zvw Godefridus Moelner, Rodolphus Keijmpen en zijn vrouw Lija dvw 

voornoemde Godefridus deden tbv Theodericus Priems nzv hr Theodericus van 

Bercke priester afstand van een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen de plaats gnd Helle enerzijds en voornoemde Theodericus Priem 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Godefridi Moelner (dg: .) Rodolphus Keijmpen 

maritus legitimus (dg: ..) Lije sue uxoris filie dicti quondam Godefridi 

et dicta Lija cum eodem tamquam cum tutore super domo et orto sitis in 

parocia de Vucht sancti Lamberti inter locum dictum Helle ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Priem ex alio #ut dicebat# ad opus #dicti# 

Theoderici Priems filii (dg: quondam domini) naturalis domini Theoderici 

de Bercke presbitri renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et 

ob). Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post octavas epiphanije. 

 

BP 1178 f 083v 02 vr 15-01-1389. 

Ghibo gnd Herinc zvw Godefridus Moelner deed tbv Johannes en Lija, kvw 

voornoemde Godefridus Moelner, afstand van een b-erfcijns van 33 schelling 

geld, die voornoemde Ghibo beurt, gaande uit een stuk land, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Johannes gnd Heijnkens enerzijds en een weg gnd die Helle 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Ghibo dictus Herinc filius quondam Godefridi Moelner super hereditario 

censu triginta trium solidorum monete quem dictus Ghibo solvendum habuit 
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hereditarie ex quadam pecia terre sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti inter hereditatem Johannis dicti Heijnkens ex uno et inter 

quandam plateam dictam die Helle ex alio ad opus Johannis et Lije 

liberorum dicti quondam Godefridi Moelner renunciavit promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 083v 03 vr 15-01-1389. 

Hadewigis wv Willelmus Kemmer, Willelmus van Beke ev Hadewigis, Ghisbertus 

die Heilt ev Elisabeth, dvw voornoemde Willelmus Kemmer, droegen over aan 

Theodericus Berwout ¼ deel in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus Berwout 

enerzijds en erfgoed van wijlen Mathijas Werners, nu Henricus Weijer, 

anderzijds. 

 

Hadewigis (dg: .) relicta quondam Willelmi Kemmer cum tutore Willelmus de 

Beke maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris 

Ghisbertus die Heilt maritus et tutor legitimus ut dicebat Elisabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Kemmer quartam partem ad se 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico reparatorum veterum 

vestium inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno et hereditatem 

quondam Mathije Werners nunc ad Henricum Weijer ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Theoderico Berwout promittentes cum 

tutore (dg: dicte) primodicte Hadewigis ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083v 04 vr 15-01-1389. 

Arnoldus zvw Martinus gnd Ghovijen droeg over aan Theodericus Berwout een 

b-erfcijns van 25 schelling geld, die Johannes Loije aan voornoemde 

Arnoldus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stukje 

erfgoed, 20 voet breed, uit een erfgoed van verkoper, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Fijolaer anderzijds, te weten het stukje dat ligt naast erfgoed 

van voornoemde Arnoldus Fijolaer. Transportant en zijn kinderen Martinus, 

Bartholomeus en Johannes beloofden verplichtingen af te handelen. Arnoldus, 

Ghibo, Mechtildis, Jacobus, Jacobus en Aleidis, minderjarige kv 

eerstgenoemde Arnoldus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: Arnoldi) #Martini# dicti Ghovijen 

hereditarium censum XXV solidorum monete quem Johannes Loije (dg: dicto) 

#dicto# Arnoldo dare et solvere promiserat hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quadam particula hereditatis viginti pedatas in 

latitudine continente de hereditate ipsius venditoris sita in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem predicti Arnoldi ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Fijolaer ex alio scilicet ex illa particula 

hereditatis que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Arnoldi 

Fijolaer prout in litteris hereditarie supportavit (dg: cum litteris) 

Theoderico Berwout simul cum litteris et jure promittentes et cum eo 

Martinus Bartholomeus et Johannes eius liberi ratam servare et 

obligationem in dicto censu deponere et promiserunt dicti Arnoldus et 

dicti eius liberi super omnia quod ipsi (dg: Gh) Arnoldum Ghibonem (dg: 

Aleidem) #Mechtildem# Jacobum et Jacobum et Aleidem liberos primodicti 

Arnoldi dum ad annos pervenerint super dicto censu ad opus dicti 

Theoderici Berwout facient renunciare. Testes Heijme et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 083v 05 za 16-01-1389. 

Henricus van Gheffen droeg bij wijze van erfwisseling over aan Gerardus 

Cluet (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, het verste op 

een na, aan hem verkocht door Albertus van Gheffen, (2) een b-erfcijns6 van 

                         
6 Zie ← BP 1177 f 334v 11 ±do 17-01-1387, uitgifte voor de erfcijns. 
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16 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stukje erfgoed, 

2½ voet breed, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, direct naast erfgoed van 

Jacobus zv Henricus gnd Zelen soen enerzijds en de rest van een huis en erf 

van Albertus van Gheffen anderzijds, aan voornoemde Henricus overgedragen 

door voornoemde Albertus van Gheffen, (3) alle erfgoederen, die aan de 

broers Petrus, Daniel gnd Neelken en Henricus, kvw Petrus zv Woltherus gnd 

Noijdeken van Helvoert, gekomen waren na overlijden van hun ouders, aan 

voornoemde Henricus overgedragen door voornoemde Albertus van Gheffen. 

 

Henricus de Gheffen domum et aream sitam in Busco in aggere vici 

Vuchtensis videlicet extremam preter unam ibidem stantem venditam sibi ab 

Alberto de Gheffen prout in litteris atque hereditarium censum sedecim 

solidorum monete solvendum hereditarie in nativitatis (dg: Domini) 

Johannis ex quadam particula hereditatis duas et dimidiam pedatas in 

latitudine continente sita in Busco ad aggerem Vuchtensem contigue iuxta 

hereditatem Jacobi filii Henrici dicti Zelen soen ex uno et inter 

residuum domus et aree Alberti de Gheffen supportatum dicto Henrico a 

dicto Alberto de Gheffen prout in aliis litteris preterea omnes et 

singulas hereditates Petro Danieli dicto Neelken et Henrico fratribus 

liberis quondam Petri filii (dg: q) Woltheri dicti Noijdeken de Helvoert 

de morte quondam suorum parentum jure successionis hereditarie advolutas 

quocumque locorum consistentes sive sitas supportatas dicto Henrico a 

dicto Alberto de Gheffen prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Cluet in modum permutationis etc simul cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Heijme et Dordrecht datum sabbato post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 083v 06 za 16-01-1389. 

Henricus van Gheffen droeg bij wijze van erfwisseling over aan Gerardus 

Cluet7 (1) het deel dat Johannes gnd van den Hecke had in de Vughterdijk, 

waarvan de lengte begint op het einde van de steenweg die daar loopt voor 

huizen die aan de Vughterdijk staan, tot aan de brug in die dijk, welke 

dijk onderhouden moet worden, (2) met een som gelds gnd weggeld die daar 

jaarlijks voor betaald wordt, aan voornoemde Henricus van Gheffen verkocht 

door Albertus van Gheffen. 

 

Henricus de Gheffen totam partem et omne jus quam partem et quod jus 

Johannes dictus van den Hecke habuit aut habere potuit in aggere 

Vuchtensi cuius aggeris longitudo in extremo fine lapidee vie tendentis 

ibidem ante domos stantes in aggere vici Vuchtensis incipiet et contigue 

ad pontem in eodem aggere situm f..tur videlicet dictum aggerem aggerandi 

conservandi et procurandi cum omnibus et singulis condicionibus et 

obligationibus appositis atque quadam summa pecunie pro mercede operis 

huiusmodi recipienda de pecunia dicta communiter wechghelt anno quolibet 

hereditarie terminis ad hoc debitis et consuetis venditas dicto Henrico 

de Gheffen ab Alberto de Gheffen prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Cluet in modum hereditarie permutationis etc simul 

cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 083v 07 za 16-01-1389. 

Gerardus Cluet ev Katherina dv Johannes zv Paulus van der Lijnden droeg bij 

wijze van erfwisseling over aan Johannes gnd Kepken zv Elisabeth van 

Gheffen een huis en tuin in Geffen, tussen kvw Albertus Smijt enerzijds en 

de gemene weg anderzijds, welk huis en tuin eerstgenoemde Johannes 

geschonken had aan voornoemde Gerardus en Katherina. 

 

Gerardus Cluet (dg: domum et a) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie Johannis filii Pauli van der Lijnden domum et 

                         
7 Zie → BP 1179 p 431r 14 ma 23-12-1392, overdracht van dit deel. 
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ortum sitos in parochia de Gheffen inter hereditatem liberorum quondam 

Alberti Smijt ex uno et inter communem platheam ex alio quos domum et 

ortum predictos dictus Johannes prefato Gerardo cum dicta Katherina 

nomine dotis dederat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto 

Kepken filio Elisabeth de Gheffen in modum permutationis hereditarie etc 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 B 04 f. 84. 

 Sabbato post octavas epiphanie: zaterdag 16-01-1389. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1389. 

 in die Sebastiani et Fabiani martirum: woensdag 20-01-1389. 

 Dominica post Agnetis: zondag 24-01-1389. 

 

BP 1178 f 084r 01 za 16-01-1389. 

Ancelmus en Heilwigis, kvw Willelmus gnd Helswijnde soen, gaven uit aan 

Willelmus zvw Jacobus van Heirle 2/3 deel in een hofstad, in Sonderwijk, 

ter plaatse gnd Velthoevel, waarvan (1) 1/3 deel tussen Rutgherus gnd van 

den Dike enerzijds en Johannes van den Stake anderzijds, (2) 1/3 deel 

tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals 

afgepaald, welk 2/3 deel aan hen gekomen was na overlijden van hun ouders; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die eruit gaan, en thans 

voor een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op 

voornoemde hofstad te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1390). Voornoemde Willelmus beloofde hierop binnen een jaar een huis te 

bouwen van 3 gebinten. 

 

Ancelmus et Heilwigis liberi quondam Willelmi dicti Helswijnde soen cum 

tutore duas partes ad se [spectantes] in domistadio quodam sito in 

parochia de Sonderwijc in loco dicto Velthoevel (dg: inter) quarum vero 

duarum terciarum partium dicti domistadii una tercia pars inter 

hereditatem Rutgheri dicti van den Dike ex uno et hereditatem Johannis 

van den Stake ex (dg: alio) alio et altera tercia pars inter hereditatem 

dicti Rutgheri ex uno et inter communem platheam ex alio sunt situate 

prout dicte due tercie partes dicti domistadii ibidem sunt limitate et 

ipsis de morte suorum parentum jure successionis hereditarie sunt 

advolute ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Willelmo filio 

quondam Jacobi de Heirle ab eodem pro censibus et paccionibus prius inde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis 

mensure de Oerle danda dictis Ancelmo et Heilwigi ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et supra dictum domistadium 

tradenda promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et alter repromisit et promisit dictus Willelmus super 

omnia quod ipse super (dg: predictas duas unam) predictas hereditates 

edificabit (dg: una) infra annum presentem unam domum trium ligaturarum. 

Testes Heijme et Dordrecht datum sabbato post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 084r 02 do 21-01-1389. 

Everardus van Hijntham verkocht aan Johannes van Orthen zv Theodericus een 

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

huis en tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Henricus van Merlaer enerzijds en erfgoed van Albertus van 

Merlaer anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 

3 pond geld en 5 schelling oude pecunia. 

 

Everardus de Hijntham hereditarie vendidit Johanni de Orthen filio 

Theoderici hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

in festo nativitatis Domini ex domo et orto sitis in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Henrici de Merlaer ex uno et hereditatem 

Alberti de Merlaer ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu! III 

librarum monete et quinque solidorum antique pecunie inde solvendis et 
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sufficientem facere. Testes Berkel et Willelmus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 084r 03 wo 20-01-1389. 

Goessuinus Model zvw Bertholdus zv Theodericus verkocht aan Gerardus van 

Derenborch een b-erfcijns van 38 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den 

Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Rodolphus gnd 

Koijte enerzijds en de plaats gnd die Windmolenberg anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Bertholdus verkocht door Marcelius gnd Bruijlman. Knecht 

van Theodericus Rover. 

 

Goessuinus Model filius quondam Bertholdi filii Theoderici hereditarium 

censum XXXVIII solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de quadam hereditate sita in Busco ad locum dictum 

Wijntmolenberch contigue iuxta hereditatem Rodolphi dicti Koijte ex uno 

et inter predictum locum die Wijntmolenberch ex alio venditum dicto 

quondam Bertholdo a Marcelio dicto Bruijlman prout in litteris et quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie #vendidit# Gerardo de Derenborch 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes Dordrecht 

et Aggere datum in (dg: festo f) die Sebastiani et Fabiani martirum. 

Famulus Theoderici Rover. 

 

BP 1178 f 084r 04 wo 20-01-1389. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg over aan Theodericus van Megen een 

huis en erf van Ghisbertus gnd Maren, in Den Bosch, in de Kerkstraat, naast 

erfgoed dat was van Petrus gnd van Loen snijder, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Petrus gnd Goesswijns. Voornoemde Willelmus behoudt in dit 

huis en erf een b-erfcijns van 4 pond en zijn vrouw Elisabeth een erfcijns 

van 40 schelling. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini domum et aream (dg: Ghibonis) de 

Ghisberti dicti Maren sitam in Buschoducis in vico ecclesie contigue 

iuxta hereditatem que fuerat Petri dicti de Loen sartoris venditam sibi a 

Petro dicto Goesswijns per judicem mediante sententia scabinorum prout in 

litteris hereditarie supportavit Theoderico de Megen simul cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salvo dicto Willelmo in dicta domo et area (dg: so) hereditario censu 

IIIIor librarum et Elisabeth eius uxori hereditario censu XL solidorum 

quos exinde solvendos obtinebat. Testes Berkel et Dordrecht datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 084r 05 do 21-01-1389. 

Voornoemde Theodericus droeg voornoemd huis en erf over aan Arnoldus van Os 

nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Dictus Theodericus dictam domum et aream supportavit Arnoldo de Os filio 

naturali quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini (dg: p) cum 

litteris et aliis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Willelmus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 084r 06 do 21-01-1389. 

Vrouwe Elisabeth dvw Henricus Roempot priorin in Hodonc, Wijnricus zvw 

voornoemde Henricus en Everardus van Onstaden ev Clemencia dvw voornoemde 

Henricus maakten een erfdeling van goederen, die aan hen behoren. 

Voornoemde vrouwe Elisabeth kreeg (1) 3 morgen van wijlen voornoemde 

Henricus, in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, (2) 2 morgen van wijlen 

voornoemde Henricus, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, met dijken, 

waterlaten, sloten en sluizen, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

wijlen voornoemde Henricus beurde, gaande uit erfgoederen in Berghem, (4) 

een b-erfcijns van 32 schelling en andere cijnzen, die wijlen voornoemde 
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Henricus Roempot in Haren beurde, (5) een b-erfcijns van 5½ oude schild of 

ander paijment, die Walterus, Agnes en Johanna, kvw Henricus Roempot, 

beloofd hadden aan voornoemde vrouwe Elisabeth, Wijnricus en Everardus, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen, waarin voornoemde 

Henricus Roempot eerst was overleden en zijn vrouw Hilla later, gelegen 

onder Oijen. 

 

(dg: Domicella) #Domina# Elisabeth filia quondam Henrici Roempot 

#priorissa (dg: monialis) in Hodonc# cum tutore (dg: Everardus de 

Onstaden et Wi) Wijnricus filius dicti quondam Henrici et Everardus de 

Onstaden maritus et tutor legitimus Clemencie sue uxoris filie dicti 

quondam Henrici palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus mediante qua! tria iugera 

terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Maren in loco dicto in 

den Ham et duo iugera terre dicti quondam Henrici sita in dicta parochia 

in loco dicto Paddelaer cum aggeribus aqueductibus fossatis et slusis ad 

premissa spectantibus item hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

quam dictus quondam Henricus solvendam habuit ex hereditatibus sitis in 

Berchen item hereditarius census XXXII solidorum et (dg: al) quidam alii 

census quos dictus quondam Henricus Roempot solvendos in Haren (dg: s) 

habuit item hereditarius census quinque et dimidii aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti (dg: 

promissus) quem Walterus Agnes et Johanna liberi quondam Henrici Roempot 

promiserunt se daturos et soluturos dictis domine Elisabeth (dg: Wil) 

Wijnrico et Everardo hereditarie Martini ex omnibus bonis et 

hereditatibus in quibus dictus quondam Henricus Roempot prius et Hilla 

eius uxor postea decesserunt quocumque locorum infra parochiam de Oijen 

consistentibus sive sitis prout in litteris dicte domine (dg: Hille) 

#Elisabeth# cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam 

servare (dg: et e) #et# dampna equaliter portabunt etc. Testes Berkel et 

Aggere datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 084r 07 do 21-01-1389. 

Everardus van Onstaden ev Clemencia dvw Henricus Roempot kreeg (1) 1/3 deel 

van een b-erfcijns van 100 pond geld, welke cijns wijlen voornoemde 

Henricus Roempot gekocht had van hr Willelmus heer van Megen ridder, (2) 

alle cijnzen, die voornoemde Henricus Roempot ten tijde van zijn overlijden 

onder Den Bosch beurde. 

 

Et mediante qua divisione (dg: hereditarius census XXXIII librarum) 

tercia pars hereditarii #et perpetui# census centum librarum monete quem 

censum dictus quondam Henricus Roempot erga (dg: Hen) dominum Willelmum 

dominum de Megen militem emendo acquisiverat prout in litteris atque 

omnes census hereditarios quos dictus Henricus Roempot tempore sui obitus 

infra Buscumducis habuit solvendos dicto Everardo cesserunt in partem 

promittentes #cum tutore# ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084r 08 do 21-01-1389. 

Wijnricus zvw Henricus Roempot kreeg alle goederen van wijlen voornoemde 

Henricus Roempot, waarin voornoemde Henricus eerst was overleden en later 

zijn vrouw Hilla, ter plaatse gnd Oeteren of ter plaatse gnd der Schut 

Kamp, zoals wijlen voornoemde Henricus Roempot die goederen bezat, met de 

onraad. 

 

Et mediante qua divisione (dg: bona) #omnes# bona et hereditates dicti 

quondam Henrici Roempot in quibus idem quondam Henricus prius et (dg: 

dicta) Hilla eius uxor postea decesserunt quocumque locorum ad locum 

dictum Oeteren seu in loco dicto der Scut Camp consistentes sive site cum 

suis juribus et attinentiis prout dictus quondam Henricus Roempot dictas 

bona et hereditates possidere consuevit ac in eisdem decessit simul cum 
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omnibus oneribus dictis onraet ad dictas bona et hereditates de jure 

spectantibus et annuatim exinde de jure solvendis dicto Wijnrico 

cesserunt in partem promittentes cum tutore ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084r 09 do 21-01-1389. 

Voornoemde vrouwe Elisabeth dvw Henricus Roempot priorin in Hodonc 

machtigde haar broer Wijnricus zvw voornoemde Henricus te manen etc. 

 

Dicta domina Elisabeth dedit potestatem Wijnrico suo fratri monendi etc 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084r 10 zo 24-01-1389. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder, zijn broer hr Theodericus Rover 

ridder en Henricus Cnode beloofden aan Jacobus gnd die Laet 200 Hollandse 

gulden8 of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis dominus 

Theodericus Rover eius frater miles et Henricus Cnode promiserunt Jacobo 

dicto die Laet IIc gulden monete Hollandie vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes Berwout et Dordrecht datum dominica post (dg: Ang) 

Agnetis. 

 

BP 1178 f 084r 11 zo 24-01-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 B 05 f. 84v. 

 Sexta post conversionem: vrijdag 29-01-1389. 

 anno LXXXIX mensis januarii in die Valerii: vrijdag 29-01-1389. 

 Quinta post Valerii(?): donderdag 04-02-1389. 

 

BP 1178 f 084v 01 ±zo 24-01-1389. 

B....inis zv Hermannus van der Hoeven droeg over aan zijn broer Arnoldus 

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

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader 

Hermannus en na overlijden van Conegundis en Aleidis, sv eerstgenoemde 

Hermannus, in Uden gelegen. 

 

B....inis filius Hermanni van der Hoeven omnia bona sibi de morte Ode sue 

matris successione hereditarie advoluta atque post mortem dicti Hermanni 

sui patris atque Conegundis et Aleidis sororum primodicti Hermanni 

successione hereditarie advolvenda quocumque locorum in parochia de Uden 

situata ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri promittens 

ratam servare. 

 

BP 1178 f 084v 02 vr 29-01-1389. 

Walterus van Audenhoven en zijn broer Rutgherus beloofden aan Nijcholaus 

Rover 34 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel over een 

jaar (di 22-02-1390) te betalen. 

 

-. 

Walterus de Audenhoven et Rutgherus eius frater promiserunt Nijcholao 

Rover XXXIIII aude scilde Francie seu valorem (dg: ad) a festo Petri ad 

cathedram proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Aa et Dordrecht 

                         
8 Zie → BP 1178 f 346v 15 do 03-02-1390, verklaring dat 169 Holland gulden 

zijn betaald. 
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datum (dg: in crastino octavarum Agnetis) sexta post conversionem. 

 

BP 1178 f 084v 03 vr 29-01-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit V solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 04 vr 29-01-1389. 

Henricus zvw Theodericus gnd Knoep ev Elizabeth dvw Franco bakker verkocht 

aan Rutgherus van den Slaepbroec smid het voorhuis, erf en tuin van 

voornoemde wijlen Franco, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Snellart enerzijds en erfgoed van Godefridus van 

Loet anderzijds, met een stal aldaar, die aan voornoemde Henricus gekomen 

was na erfdeling9 tussen hem, Johannes zvw voornoemde Franco en Johannes 

gnd Boijen ev Margareta dvw voornoemde Franco, belast met 1 oude groot aan 

de hertog en een b-erfcijns van 45 schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Theoderici dicti Knoep maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Franconis pistoris 

anteriorem domum aream et ortum dicti quondam Franconis sitos in 

Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis dicti Snellart 

ex uno latere et inter hereditatem Godefridi de Loet ex alio cum quodam 

stabulo ad dictos domum aream et ortum spectante ibidem sito ut dicebat 

et qui domus area et ortus cum dicto stabulo prefato Henrico mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et inter Johannem filium 

dicti quondam Franconis et Johannem dictum (dg: B) Boijen maritum et 

tutorem legitimum Margarete sue uxoris filie dicti quondam Franconis 

cesserunt in partem prout in litteris quas vidimus vendidit Rutghero van 

den Slaepbroec fabro supportavit cum dictis litteris et jure promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso 

antiquo domino nostro duci et hereditario censu XLV solidorum monete 

exinde solvendis. Testes Emont et Aggere datum in (dg: crastino octavarum 

Agnetis) supra. 

 

BP 1178 f 084v 05 vr 29-01-1389. 

Johannes Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 06 vr 29-01-1389. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 100 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond over een jaar (di 02-03-1389) 

te betalen. 

 

Dictus Rutgherus promisit dicto Henrico venditori centum Hollant (dg: fl) 

gulden seu valorem a carnisprivio proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 07 vr 29-01-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes zvw Franco bakker 

etc” en voornoemde Rutgherus beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde Henricus verkoper. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius quondam Franconis 

pistoris etc et dictus Rutgherus promisit super omnia (dg: dicto) habita 

et habenda dicto Henrico venditori tradere ut in forma. Testes datum 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 344v 02 ma 15-02-1384, deling mbt dit voorhuis, erf en 

tuin. 
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supra. 

 

BP 1178 f 084v 08 vr 29-01-1389. 

Henricus zvw Johannes van der Bruggen verkocht aan Mathijas gnd Rademaker 

schoenmaker de helft in een kamp, 7½ morgen 20 roeden groot, in een eerste 

kamp, naast het kamp gnd der Schut Kamp, over de weg naar Vlijmen enerzijds 

en Walterus gnd Riken anderzijds, welk eerstgenoemd kamp voornoemde 

Henricus en Theodericus zvw Theodericus van Rode snijder verworven hadden 

van Elizabeth wv Walterus zv Johannes gnd Leijten soen van Helvoert snijder 

en haar dochter Hilla. 

 

Henricus filius quondam Johannis van der Bruggen medietatem ad se 

spectantem in quodam campo septem et dimidium iugera (dg: terre) et 

viginti virgatas terre continente sito in primo campo iuxta campum dictum 

der Scut Camp ultra communem plateam versus Vlimen ex uno et inter 

hereditatem Walteri dicti Riken ex alio quem campum primodictum 

(dg:primo) predictus Henricus et Theodericus filius quondam Theoderici de 

Rode sartoris erga Elizabeth relictam quondam Walteri filii Johannis 

dicti Leijten soen de Helvoert sartoris et Hillam eius filiam 

acquisiverant prout in litteris (dg: s) vendidit Mathije dicto Rademaker 

sutori supportavit cum litteris et aliis et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 09 vr 29-01-1389. 

Ghibo zvw Johannes van der Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: W) Ghibo filius quondam Johannis van der Bruggen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 10 vr 29-01-1389. 

Voornoemde Mathijas koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 64 

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

hetzelfde bedrag met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Mathijas emptor promisit dicto Henrico venditori LXIIII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et tantum in 

festo Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 

littere. 

 

BP 1178 f 084v 11 vr 29-01-1389. 

Emondus zv Johannes gnd van der Zandvoert verkocht aan Johannes van Liedorp 

smid 2 bunder beemd minus 15 roeden in Beek bij Aarle, tussen kv Nijcholaus 

gnd Wever enerzijds en Godefridus gnd van Ahorst anderzijds, aan voornoemde 

Emondus uitgegeven10 door Gerardus gnd van Aa, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Emondus filius Johannis dicti van der Zandvoert duo bonaria prati minus 

quindecim virgatis prati sita in parochia de Beke prope Arle inter 

hereditatem liberorum Nijcholai dicti Wever ex uno latere et inter 

hereditatem (dg: Joh) Godefridi dicti de Ahorst ex alio data (dg: -s) ad 

censum dicto Emondo a Gerardo dicto de Aa prout in literis vendidit 

Johanni de Liedorp fabro supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 12 vr 29-01-1389. 

Voornoemde Emondus zv Johannes gnd van der Zandvoert droeg over aan 

                         
10 Zie ← BP 1177 f 171r 17 vr 23-12-1384, uitgifte van dit onderpand. 
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Johannes van Liedorp smid 4 penningen oude cijns en een b-erfcijns van 2 

oude schilden of de waarde, gaande uit voornoemde 2 bunder minus 15 roeden, 

welke cijns11 voornoemde Emondus verworven had van Gerardus van Aa. 

 

Solvit. 

Dictus Emondus quatuor denarios antiqui census atque hereditarium censum 

duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

seu valorem solvendum hereditarie ex dictis duobus bonariis prati minus 

quindecim virgatis prati quem censum dictus Emondus erga (dg: .) Gerardum 

de Aa acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni de Liedorp fabro 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 13 vr 29-01-1389. 

Petrus Tielkens maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Gerardus van Berze szvw Johannes van Oerscot 

molenaar beloofd had met Lichtmis te leveren. 

 

Petrus Tielkens hereditariam paccionem (dg: .) duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Gerardus de Berze gener quondam Johannis de Oerscot 

multoris se (dg: se solv) dare et solvere promisit (dg: p) hereditarie 

purificationis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Aa et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 14 vr 29-01-1389. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Theodericus 

zvw Theodericus van Hees een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen en 

erfgoederen, gelegen onder Oss en Nistelrode, reeds belast met de onraad. 

 

-. 

Nijcholaus filius naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Theoderici de Hees 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex omnibus bonis et 

hereditatibus dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam de Os et 

infra parochiam de Nijsterle situatis ut dicebat promittens (dg: w) super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes testes Willelmus et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 084v 15 vr 29-01-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande heden, met 20 Hollandse 

gulden of de waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop en met 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van Johannes die Swart van Nijsterle, Gerardus Stegheman van den Loesbroec 

en Theodericus van Empel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dictis quinque annis durantibus cum XX Hollant 

gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis 

ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne die Swart de Nijsterle 

Gerardo Stegheman van den Loesbroec et Theoderico de Empel acta in camera 

(dg: p) anno LXXXIX mensis januarii in die Valerii. 

 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 171r 17 vr 23-12-1384, uitgifte van het onderpand voor de 

cijns; verkoop van de cijns aan Emondus zv Johannes gnd van der Zandvoert 

niet gevonden. 
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BP 1178 f 084v 16 vr 29-01-1389. 

Johannes van Dordrecht maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, die Petrus van der Lofort beloofd had aan 

voornoemde Johannes, met Lichtmis te leveren, gaande uit 3 stukken land, in 

Nistelrode. Die pacht, met achterstallige termijnen, verkocht aan 

voornoemde Petrus, en daarom heb ik de brief niet geschreven. 

 

<. 

Johannes de Dordrecht hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Petrus van der Lofort promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex tribus peciis terre 

sitis in parochia de Nijsterle prout in litters monuit de 3 annis. Testes 

Heijme et Willelmus datum supra. Vendidit istam paccionem cum arrastagiis 

dicto Petro et ideo non scripsi. 

 

BP 1178 f 084v 17 ±do 18-02-1389. 

Johannes van Overbeke en zijn vrouw Katherina dvw Henricus Duppen droegen 

over aan Arnoldus Ghenen soen alle erfgoederen, die aan voornoemde Johannes 

en Katherina gekomen waren na overlijden van Katherina gnd Laurens, tante 

van voornoemde Katherina. 

 

Johannes van Overbeke maritus legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie quondam Henrici Duppen et ipsa cum eodem tamquam cum tutore omnes 

et singulas hereditates dictis Johanni et Katherine de morte quondam 

Katherine dicte Laurens matertere dicte Katherine successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum sitas ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Arnoldo Ghenen soen promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post 

Valentini?. 

 

1178 mf3 B 06 f. 85. 

 Sabbato post conversionis Pauli: zaterdag 30-01-1389. 

 anno LXXXIX mensis januarii die penultima: zaterdag 30-01-1389. 

 Dominica post conversionem Pauli: zondag 31-01-1389. 

 

BP 1178 f 085r 01 za 30-01-1389. 

Arnoldus van Enode maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, die Johannes zvw Bartholomeus gnd van Huesden daags 

na Lichtmis in Oss moet betalen aan voornoemde Arnoldus, gaande uit (1) een 

deel van een land, in Oss, ter plaatse gnd op Bergherre Goed, (2) ½ morgen 

land in Oss, ter plaatse gnd Opperenpoel. 

 

Arnoldus de Enode hereditarium censum XX solidorum antique pecunie quem 

Johannes filius quondam Bartholomei dicti de Huesden dicto Arnoldo 

solvere tenetur et h[ereditarie] in crastino purificationis (dg: de 

parte) et in Os tradendum de parte terre sita in parochia de Os in loco 

dicto op Bergherre Goet atque de dimidio jugero terre sito in dicta 

parochia de Os in loco dicto Opperenpoel ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes Berkel et Emont datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 085r 02 za 30-01-1389. 

Mechtildis dvw Henricus van Audenhoeven droeg over aan Henricus van 

Krekelhoven alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar ouders. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici de Audenhoeven cum tutore omnia bona 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Henrico de 

Krekelhoven promittens cum tutore (dg: pro) warandiam. Testes Berkel et 

Dordrecht datum supra. 
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BP 1178 f 085r 03 za 30-01-1389. 

Johannes gnd van Bersse smid verkocht aan Henricus Becker zvw Willelmus die 

Heirde, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis, een lijfrente van 4 pond geld, 

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

uit een huis en erf van wijlen Godefridus Zebrechts soen, nu aan verkoper 

behorend, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van 

Ghewanden enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van Kessel anderzijds, 

reeds belast met 4 pond 15 schelling, voornoemd geld, b-erfcijns. De 

langstlevende beurt geheel de rente. 

 

Johannes dictus de Bersse faber (dg: vitale) legitime vendidit Henrico 

(dg: Be) Becker filio quondam Willelmi die Heirde ad opus sui et ad opus 

Mechtildis sue uxoris vitalem pensionem quatuor librarum monete solvendam 

anno quolibet ad vitam dicti Henrici et Mechtildis eius uxoris et non 

ultra #mediatim# nativitatis Johannis et mediatim Domini et domo et area 

quondam Godefridi Zebrechts soen nunc ad dictum venditorem spectante sita 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici de Kessel ex alio promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

inktvlek) quatuor libris et XV solidis dicte monete hereditarii census 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 085r 04 za 30-01-1389. 

Nijcholaus gnd van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Johannes 

Broet zvw Nijcholaus Broedeken een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit (1) 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in den 

Loeken, tussen Johannes van Best enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel 

anderzijds, (2) 1½ morgen land aldaar, tussen voornoemd erfgoed van de kerk 

van Empel enerzijds en Theodericus van Vlimen anderzijds, (3) 1 morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd Pulsbroek, (4) 12 lopen roggeland, in Hees, 

ter plaatse gnd op Zochel, tussen een gemene weg enerzijds en Lambertus zv 

Hermannus van der Hoeven anderzijds, voornoemde 4 morgen reeds belast met 4 

gulden pieter, en voornoemde 12 lopen met cijnzen aan de naburen. 

 

Nijcholaus dictus de Zochel filius quondam Nijcholai de Zochel 

hereditarie vendidit Johanni Broet filio quondam Nijcholai Broedeken 

hereditarium censum (dg: trium lib) quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: tribus q tribus) #uno et dimidio# 

iugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto in den Loeken 

inter hereditatem Johannis de Best ex uno et inter hereditatem ecclesie 

de Empel ex alio et (dg: ..) ex uno et dimidio iugeribus terre sitis 

ibidem inter (dg: hereditatem dicte) dictam hereditatem dicte ecclesie de 

Empel ex uno et inter hereditatem Theoderici de Vlimen ex alio atque ex 

uno jugero terre ad dictum (dg: iugere) venditorem spectante sito in (dg: 

lo) dicta parochia in loco dicto Pulsbroec ut dicebat (dg: promittens 

super ha) atque ex duodecim lopinatis terre siliginee (dg: sitis) ad 

dictum venditorem spectantibus sitis in parochia de Hees in loco dicto op 

Zochel inter communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: H) 

Lamberti filii Hermanni van der Hoeven ex alio ut (dg: pro) dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: 

exceptis) deponere exceptis quatuor gulden peter ex dictis quatuor 

iugeribus terre et censibus vicinorum ex dictis duodecim lopinatis terre 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085r 05 za 30-01-1389. 

Arnoldus zvw Johannes die Rode van Hees verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Arnoldus (dg: die) filius (dg: Joh) quondam Johannis die Rode de Hees 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085r 06 za 30-01-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 27 franken en 1 

Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Theodericus van Loet, Johannes Bersse en Henricus Becker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum viginti septem 

francken et cum uno Hollant gulden seu valorem et cum pleno censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus 

Theoderico de Loet Johanne Bersse Henrico Becker testibus datum anno 

LXXXIX mensis januarii die penultima hora vesperarum. 

(dg: et Henricus Becker pistor). 

 

BP 1178 f 085r 07 za 30-01-1389. 

Ghisbertus die Ruter droeg over aan Hermannus zv Matheus van Buttel 9 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, die Gerardus 

van Beke verschuldigd is aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Solvit. 

Ghisbertus die Ruter novem licht scilde scilicet #XII# Hollant placken 

pro quolibet scilt computato quos Gerardus de Beke dicto Ghisberto (dg: 

solvere) tenetur ut dicebat supportavit Hermanno filio Mathei de Buttel 

et effestucando resignavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085r 08 za 30-01-1389. 

Johannes van Cranenborch maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 50 gulden hellingen, die hr Willelmus heer van Perwijs en Duffel ridder 

beloofd had aan zijn voornoemde natuurlijke broer Johannes van Cranenborch, 

als gift bij het huwelijk tussen voornoemde Johannes en Margareta dv 

Henricus gnd Stakenborch. 

 

Johannes de (dg: Cranenbor) Cranenborch hereditarium censum quinquaginta 

aureorum denariorum communiter gulden hellinge vocatorum quem dominus 

Willelmus dominus de Perewijs et de Duffel miles promiserat se daturum et 

soluturum dicto Johanni de Cranenborch suo fratri naturali videlicet in 

subsidium matrimonii inter dictum Johannem et Margaretam filiam Henrici 

dicti Stakenborch contractum prout in litteris monuit de (dg: d) tribus 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085r 09 za 30-01-1389. 

Vrouwe Gertrudis van Werthuijsen abdis van het St.Clara-klooster in Den 

Bosch, machtigde, voor zich en namens het klooster, de broers Johannes en 

Henricus van de Kloot, de cijnzen, pachten en tegoeden van voornoemd 

klooster te manen etc en de goederen van het klooster te beheren. 

 

C. 

Domina Gertrudis de Werthuijsen abbatissa conventus sancte Clare in Busco 

pro se et dicto suo conventu dedit (dg: pote) Johanni et Henrico de Globo 

fratribus vel eorum alteri potestatem monendi census pacciones et credita 

dicti conventus etc et regendi bona ipsius conventus etc ad revocacionem 

dicte abbatisse. Testes Berkel Coptiten et Emondus datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 085r 10 zo 31-01-1389. 

Katherina dvw Everardus Bruijn gaf uit aan Johannes Claes soen een stuk 

land in Berlicum, tussen Johannes gnd Claes soen enerzijds en wijlen 
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Gerardus Monic anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten en thans 

voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). Dienstmaagd van 

Johannes van de Dijk. 

 

Ancilla Johannis Aggere {met haal voor BP 1178 f 085r 10 en 11}. 

Katherina filia quondam Everardi Bruijn cum tutore peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Johannis (dg: -em) dicti Claes 

soen ex uno latere et inter hereditatem quondam Gerardi Monic ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Claes soen ab eodem pro 

oneribus prius exinde faciendis et pro hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda dicte Katherine ab alio 

purificationis et pro primo ultra annum (dg: et in Busco trad) promittens 

cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super habita et habenda sufficientem facere. 

Testes datum Willelmus et Aggere datum dominica post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 085r 11 zo 31-01-1389. 

Voornoemde Katherina dvw Everardus Bruijn gaf uit aan haar broer Henricus 1 

lopen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de brug, tussen 

erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en haar 

voornoemde broer Henricus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen die eruit gaan en thans voor een n-erfcijns van 10 schelling geld, 

met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Dicta Katherina cum tutore (dg: peciam) #lopinatam# terre sitam in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode ultra pontem inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et hereditatem (dg: 

Godefridi dicti quondam de Erpe) #Henrici sui fratris ex alio# ex alio ut 

dicebat prout ibidem est sita et ad ipsam dinoscitur ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Henrico suo fratri ab eodem pro censibus inde 

prius solvendis et pro hereditario censu X solidorum monete dando dicte 

Katherine ab alio hereditarie purificationis et pro primo ultra annum 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super habita et acquirenda 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 085r 12 zo 31-01-1389. 

Petrus zv Roverus van den Eijnde vernaderde een hofstad, buiten de 

stadsmuur van Den Bosch, naast de dijk naar Porta Celi, aan Arnoldus van 

den Loeken en diens vrouw Elizabeth verkocht12 door Gerardus zvw Ghibo van 

Casteren. Arnoldus week. En hij droeg weer over. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Roveri van den Eijnde (dg: -n) prebuit (dg: 

et reportavit) patentes denarios ad (dg: redel) redimendum quoddam 

domistadium situm (dg: contigue) extra murum oppidum de Busco iuxta 

aggerem per quem itur versus conventum de Porta Celi venditum Arnoldo van 

den Loeken et Elizabeth eius uxori a Gerardo filio quondam Ghibonis de 

Casteren ut dicebat et dictus Arnoldus cessit et alter reportavit. Testes 

Heijme et Aggere datum supra. 

 

1178 mf3 B 07 f. 85v. 

 Dominica post conversionem Pauli: zondag 31-01-1389. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1389. 

 anno LXXXIX mensis februarii die secunda: dinsdag 02-02-1389. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1389. 

 Quinta post purificationis: donderdag 04-02-1389. 

 

                         
12 Zie ← BP 1178 f 078v 01 do 17-12-1388, verkoop van de hofstad. 
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BP 1178 f 085v 01 zo 31-01-1389. 

Bodo zvw mr Arnoldus van Zantten droeg over aan Rutgherus van den 

Stadeacker de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 9 mud rogge, maat van 

Oirschot, die Johannes van den Ellaer zvw Johannes van den Ellaer beurde, 

gaande uit goederen van wijlen Johannes gnd dAbt, in Wintelre, welke pacht 

van 1 mud wijlen mr Johannes Basijn grootvader vw voornoemde mr Arnoldus 

van Zanthen gekocht had van eerstgenoemde Johannes van Ellaer. 

 

Bodo filius quondam magistri Arnoldi de Zantten medietatem hereditarie 

paccionis unius modii siliginis mensure de Busco solvende hereditarie 

purificationis et ad Buscumducis tradende ex novem modiis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Oerscot quos Johannes (dg: d) van den 

Ellaer filius quondam Johannis van den Ellaer habuit !habuit hereditarie 

de quibusdam bonis quondam Johannis dicti dAbt sitis in parochia de (dg: 

Wijnre) Wijnterle quam paccionem unius modii siliginis magister Johannes 

quondam (dg: B) Basijn avus dicti quondam magistri Arnoldi de Zanthen 

erga primodictum Johannem de Ellaer emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Rutghero van den Stadeacker cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittens super omnia ratam servare et obligationem 

#(dg: et impeticionem)# ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam magistri Johannis Basijn in dicta medietate existentem deponere. 

Testes Heijme et Willelmus datum dominica post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 085v 02 zo 31-01-1389. 

De broers Johannes en Willelmus, kvw Johannes van Loen bakker, droegen over 

aan Rutgherus van den Stadeacker de helft, die aan hen en aan Arnoldus zvw 

voornoemde Johannes van Loen behoort, in voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

Voornoemde Arnoldus minderjarige zvw Johannes van Loen zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Johannes et (dg: Wellin) Willelmus fratres liberi quondam Johannis de 

Loen pistoris medietatem ad se et ad (dg: di) Arnoldum filium dicti 

Johannis de Loen spectantem in dicta paccione unius modii siliginis 

supportaverunt Rutghero van den Stadeacker cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittentes super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: et impeticionem) ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

magistri Johannis Basijn deponere et quod ipsi dictum Arnoldum filium 

dicti quondam Johannis de Loen dum annos sue pubertatis pervenerit super 

dicta medietate dicte paccionis facient ad opus dicti Rutgheri 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085v 03 zo 31-01-1389. 

Voornoemde Rutgherus en Marcelius Vos beloofden aan Bodo zvw mr Arnoldus 

van Zantten 24¼ Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Rutgherus et Marcelius Vos promiserunt Bodoni filio quondam 

magistri Arnoldi de Zantten XXIIII Hollant gulden et quartam partem unius 

Hollens gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085v 04 zo 31-01-1389. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan Johannes en Willelmus, kvw Johannes 

van Loen bakker, 24¼ Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Dicti debitores promiserunt Johanni et Willelmo liberis quondam Johannis 

de Loen pistoris tantum dicto termino persolvendum. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 085v 05 zo 31-01-1389. 

Theodericus Bliecke verkocht aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken (1) 

een stuk land, in Moergestel, ter plaatse gnd op de Zeelander, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes zvw Danijel van Vladeracken anderzijds, 

(2) een stuk beemd, gnd des Heilig Geests Beemdeke, in Moergestel, ter 

plaatse gnd op de Zeelander, tussen eertijds Arnoldus gnd Cleijnnael 

enerzijds en voornoemde Johannes zvw Danijel anderzijds. Verkoper en zijn 

broer Henricus die Pelser beloofden lasten af ter handelen, uitgezonderd 3 

schelling gemeen paijment en 1 kleine zwarte tournose aan de koper. 

 

Theodericus Bliecke (dg: Henricus die Pelser eius frater) peciam terre 

sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum op den 

Zeelander inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Danijelis de Vladeracken ex alio atque (dg: p) peciam ( dg: 

terre s) prati #dictam des Heijlich Geests Beemdeken# sitam in dicta 

parochia et loco predicto inter hereditatem (dg: W) dudum Arnoldi dicti 

Cleijnnael ex uno et inter hereditatem dicti Johannis filii dicti quondam 

Danijelis ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio 

quondam Danijelis de Vladeracken promittentes #dictus venditor et cum eo 

Henricus die Pelser eius frater super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus) tribus solidis communis 

pagamenti exinde solvendis et uno nigro #parvo# Turonensi denario dicto 

emptori exinde etc solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085v 06 zo 31-01-1389. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085v 07 zo 31-01-1389. 

Voornoemde Theodericus beloofde zijn voornoemde broer Henricus Pelser 

schadeloos te houden. 

 

Solvit VII denarios. 

Dictus Theodericus promisit (dg: dictum) super habita et habenda dictum 

Henricum Pelser eius fratrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 085v 08 ±zo 31-01-1389. 

Johannes van de Dijk verhuurde aan kamp, gnd Stege Kamp, gelegen voor de 

villa van Engelen, tussen Willelmus zv Arnoldus Tielkini enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Aggere campum dictum Steghe Camp situm ante villam de Engelen 

inter hereditatem Willelmi filii Arnoldi Tielkini ex uno et inter 

communem stegham ex alio ut dicebat locavit. 

 

BP 1178 f 085v 09 wo 03-02-1389. 

Henricus zvw Henricus gnd Werneer droeg over aan Jacobus gnd Noppen zv 

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

Gerardus Mesmaker enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Sceerre 

anderzijds, welk huis en erf eerstgenoemde Henricus in cijns gekregen had 

van Johannes zv Johannes van Dommellen ev Hilla dvw Henricus Vleminc, 

belast met de hertogencijns en 7 pond 5 schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti (dg: Werner) Werneer domum et aream 

sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi Mesmaker ex 

uno et inter hereditatem Theoderici dicti (dg: Scee) Sceerre ex alio quam 

domum et aream predictam primodictus Henricus erga Johannem filium 

Johannis de Dommellen maritum et tutorem legitimum Hille sue uxoris filie 

quondam Henrici Vleminc ad censum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo dicto Noppen (dg: cum dicto) #filio# Nelle 
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simul cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui) deponere exceptis (dg: censibus in dictis 

litteris contentis) censu ducis et VII libris et V solidis monete inde 

solvendis. Testes Aa et Dordrecht datum in crastino purificationis. 

 

BP 1178 f 085v 10 di 02-02-1389. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis, met 28 Hollandse gulden of de 

waarde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Wellinus van Beke, Adam 

van den Kerkhof, Johannes van Dordrecht en Johannes van den Kloot. 

 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Domini cum XXVIII 

gulden Hollandie vel valorem ut in forma. Acta in camera presentibus 

Wellino de Beke Adam de (?dg: Ato) Atrio Johanne de Dordrecht et Johanne 

de Globo anno LXXXIX mensis (?dg: .....) februarii die secunda. 

 

BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389. 

Cristina gnd des Lozen verklaarde dat Wellinus van Beke alle achterstallige 

termijnen heeft betaald13,14,15,16,17,18 van cijnzen en lijfrenten, die 

voornoemde Wellinus moet betalen aan voornoemde Cristina. 

 

Cristina dicta des Lozen recognovit sibi Wellinum de Beke persolvisse 

omnia arrastagia sibi #deficientia# a quocumque tempore evoluto usque in 

hodiernum diem scilicet de censibus et vitalibus pensionibus quos et quas 

(dg: dictus) dictus Wellinus dicte Cristine solvere tenetur ut dicebat 

salvis sibi suis litteris in suo vigore permansuris quoad ?propter 

futurum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 085v 12 ma 01-02-1389. 

Rutgherus van Erpe verhuurde aan Hilla wv Henricus Wert een huis en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast erfgoed van Arnoldus Kiel, voor de 

duur van haar leven. Uitsluitend Hilla mag in dat huis wonen, niemand 

anders, en ze mag niet verder verhuren. De huurprijs is voldaan. Alleen een 

brief voor Rutgherus. 

 

Rut de Erpe (dg: palam et locavit) domum et aream sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi contigue iuxta hereditatem Arnoldi Kiel locavit Hille (dg: W 

f) relicte quondam Henrici Wert ab eadem possidendam ad vitam eiusdem 

Hille et non ultra promittens ratam servare tali condicione quod dicta 

Hilla in dicta domo (dg: et) morabitur et nullus alter et quod ipsa 

dictam domum non locabit alicui quamdiu ipsa vixerit et recognovit sibi 

de (dg: d) totali pecunia dicte locacionis fore (dg: sibi) satisfactum. 

Testes Heijme et Willelmus datum in profesto purificationis. (dg: et 

duplicetur). Et non scripsi nisi unam litteram pro dicto Rutghero. 

 

BP 1178 f 085v 13 do 04-02-1389. 

Henricus van Merlaer verkocht aan Theodericus van den Hoevel zv Cristianus 

van den Hoevel een b-erfcijns van 5 pond geld, die Ghibo van Zoemeren aan 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 25 

pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en een 

lijfrente van 20? pond. 
14 Zie ← BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
15 Zie ← BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
16 Zie ← BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
17 Zie → BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
18 Zie → BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
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voornoemde Henricus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Theodericus van Hoculem enerzijds en erfgoed van 

Johannes Buekentop anderzijds. 

 

Henricus de Merlaer hereditarium censum quinque librarum monete quem 

Ghibo de Zoemeren promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditarie nativitatis Domini ex quadam hereditate cum suis edificiis 

sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici de 

Hoculem ex uno et inter hereditatem Johannis Buekentop ex alio prout in 

litteris (dg: sup) #vendidit# Theoderico van den Hoevel filio Cristiani 

van den Hoevel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte deponere. Testes (dg: dat) Heijme et Willelmus 

datum quinta post purificationis. 

 

BP 1178 f 085v 14 do 04-02-1389. 

(dg: Martinus). 

 

BP 1178 f 085v 15 do 04-02-1389. 

Jacobus die Wert verkocht aan Arnoldus Groetart zvw Lemkinus van Enghelant 

een hofstad in Berlicum, bij de kerk, tussen Franco die Wert enerzijds en 

Johannes gnd die Smaelwever anderzijds, welke hofstad 51 voet lang is en 67 

voet breed, naast de gemene weg. 

 

Jacobus die Wert (dg: pe) domistadium situm in Berlikem prope ecclesiam 

ibidem inter hereditatem (dg: Vranck) Franconis die Wert ex uno et inter 

(dg: communem) hereditatem Johannis dicti die Smaelwever ex alio et quod 

domistadium continet in longitudine quinquaginta unam pedatas et in 

latitudine iuxta communem plateam ibidem sexaginta septem pedatas ut 

dicebat (dg: dedit a) hereditarie vendidit (dg: Art) Arnoldo Groetart 

filio quondam Lemkini de Enghelant promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Heijme et Aggere datum supra. 

 

1178 mf3 B 08 f. 86. 

 in crastino Aghate: zaterdag 06-02-1389. 

 Tercia post Aghate: dinsdag 09-02-1389. 

 in die Scolastice: woensdag 10-02-1389. 

 

BP 1178 f 086r 01 ±za 06-02-1389. 

Martinus (dg: gnd Jans soen van Waderle, Henricus van Loet). 

 

Martinus (dg: dictus Jans soen van Waderle Henricus de Loet). 

 

BP 1178 f 086r 02 za 06-02-1389. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder machtigde Henricus van Loet in rechten aan 

te vallen en te verdedigen 5 lopen land in Oss, ter plaatse gnd Zalenhoeve 

en een heide aldaar, welke 5 lopen en heide eertijds behoorden aan Arnoldus 

van Loet. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu dedit potestatem (dg: ..) #Henrico de (dg: 

Loet) Loet# impetendi et in judicio defendendi quinque lopinatas terre 

sitas in parochia de Os ad locum dictum Zalenhoeve atque quandam (dg: 

mar) mericam sitam ibidem que quinque lopinate terre et que merica 

predicte quondam ad Arnoldum de Loet #spectabant# ut dicebat et cum hiis 

faciendi etc usque ad revocacionem. Testes Heijme et Coptiten datum in 

crastino Aghate. 

 

BP 1178 f 086r 03 di 09-02-1389. 

Petrus zvw Johannes gnd Weder van Eijndoven gaf uit aan Goessuinus zvw 

Goessuinus gnd Cleven soen een huis met ondergrond in Eindhoven, tussen 

Arnoldus van den Dijke en Henricus van der Locht enerzijds en kinderen gnd 
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Platvoets Kijnder en kvw Lambertus zv Lambertus gnd Coppen soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de markt aldaar, welk huis met 

ondergrond voornoemde Petrus verworven had van jkr Johannes heer van 

Zevenborne, Craendonc en Hoeps; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 penning 

grondcijns, (2) 20 schelling aan de priesters van Eindhoven, en thans voor 

(3) een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Eindhoven te leveren. Everardus gnd Eveken Even soen en alle erfg van 

eerstgenoemde Everardus zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Weder de Eijndoven domum quandam cum 

eius fundo sitam in Eijndoven inter hereditatem Arnoldi van den Dijke et 

Henrici van der Locht ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Platvoets Kijnder et liberorum quondam Lamberti filii Lamberti dicti 

Coppen soen ex alio tendentem a communi plathea ad forum ibidem quam 

domum cum eius fundo dictus Petrus erga domicellum #Johannem# dominum de 

Zevenborne de Craendonc et de Hoeps acquisiverat prout in litteris simul 

cum predictis litteris et jure dedit ad hereditarium pactum Goessuino 

filio quondam Goessuini dicti Cleven soen ab eodem pro uno denario censu 

domino fundo et pro XX solidis presbitris de Eijndoven prius inde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione IIIIor modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven danda dicto Petro ab altero purificationis 

et in Eijndoven tradenda ex premissis promittens ratam servare et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit dictus 

Petrus super omnia Everardum dictum Eveken Even soen (dg: semper et eius) 

et #omnes# heredes primodicti Everardi semper tales habebunt quod nunquam 

jus se hare presument in domo predicta. Testes (dg: Berke) Berkel et 

Coptiten datum 3a post Aghate. 

 

BP 1178 f 086r 04 di 09-02-1389. 

Woltherus gnd Wellen zvw Wellinus van Acht verkocht aan Petrus zvw Johannes 

Weder van Eijndoven zijn deel in een hoeve in Woensel, ter plaatse gnd op 

Acht, die aan zijn voornoemde vader Wellinus behoorde. 

 

Woltherus dictus Wellen filius quondam Wellini de Acht totam partem et 

omne jus sibi competentes in manso sito in parochia de Woensel ad locum 

dictum communiter op Acht atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis qui mansus predictus quondam ad dictum Wellinum suum patrem 

pertinere consuevit hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis 

Weder de Eijndoven promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 086r 05 di 09-02-1389. 

Volpkinus gnd Stephens soen van Berchen verkocht aan Stephanus gnd Wert een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan ter betalen, gaande uit een kamp 

in Nuland, tussen wijlen Roverus Uden soen enerzijds en Henricus Ysvoeghel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd Wolfsdijk en met het 

andere eind aan de weg gnd die Nuwelander Straat. 

 

Volpkinus dictus Stephens soen de Berchen hereditarie vendidit Stephano 

dicto Wert hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex campo terre sito in parochia 

de Nuwelant inter hereditatem quondam Roveri Uden soen ex uno et 

hereditatem Henrici Ysvoeghel ex alio tendente cum uno fine ad aggerem 

dictum Wolfsdike et cum cum reliquo fine ad (dg: l) platheam dicta die 

Nuwelander Straet ut dicebat promittens warandiam et aiam obligationem 

deponere. Testes Aa et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 086r 06 wo 10-02-1389. 
Vergelijk: Archief Abdij van Tongerlo, charter 943(b), 10-02-1389. 

De broers Johannes, Arnoldus en Theodericus, kvw Theodericus van Loet, 

verkochten aan Rodolphus gnd uijt der Hagen een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

die Rodolphus bakker zv Reijnerus bakker met Lichtmis in Den Bosch beurt, 
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gaande uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, welke pacht van 5 mud Zegherus 

zv Gerardus gnd Rode Gherijt moest leveren aan Willelmus gnd van Ghestel, 

te weten 3 mud met Sint-Andreas en 2 mud met Lichtmis, gaande uit een hoeve 

in Westilburg, naast de plaats gnd Vroensberg, tussen Theodericus gnd 

Appelman enerzijds en een gemeint aldaar anderzijds, en welke pacht 

voornoemde wijlen Rodolphus gekocht had van voornoemde Willelmus van 

Gestel, en welke pacht van 4 mud aan voornoemde broers gekomen was na 

overlijden van voornoemde wijlen Rodolphus, hun grootvader. 

 

Johannes Arnoldus et Theodericus fratres liberi quondam Theoderici de 

Loet hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis quam Rodolphus 

pistor filius Reijneri pistoris solvendam habuit anno quolibet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis quam paccionem quinque modiorum 

siliginis Zegherus filius Gerardi dicti Rode Gherijt Willelmo dicto de 

Ghestel solvere tenetur videlicet tres modios siliginis dicte 

paccionis in festo beati Andree apostoli et duos modios siliginis 

eiusdem paccionis in festo purificationis supradicto de quodam manso 

sito in parochia de Westilborch iuxta locum dictum communiter 

Vroensberch inter hereditatem Theoderici dicti Appelman ex uno et 

inter quandam communitatem iacentem ibidem ex alio et de attinentiis 

eiusdem mansi omnibus et singulis quocumque locorum situatis quam 

paccionem dictus quondam Rodolphus erga dictum Willelmum (dg: emo) de 

Gestel emendo acquisiverat prout in litteris et quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dicti fratres ad se de morte dicti quondam Rodolphi 

eorum avi successione hereditarie advolutos esse dicebant hereditarie 

vendiderunt Rodolpho dicto uijt der Hagen spportaverunt cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

suorum coheredum deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum in die 

Scolastice. 

 

BP 1178 f 086r 07 wo 10-02-1389. 

Voornoemde Johannes, Arnoldus en Theodericus, kvw Theodericus van Loet, 

verkochten aan Henricus van den Kerchoeve van Ghoerle een b-erfpacht19 van 1 

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

uit een hoeve van Petrus gnd Polslauwer, wonend in Leuven, welke hoeve ligt 

in Loon, direct naast de hoeve van wijlen Rodolphus gnd Wedegh enerzijds en 

de hoeve van kvw Petrus gnd Loeder anderzijds, welke pacht Rodolphus zv 

Reijnerus bakker verworven had van voornoemde Petrus Polslauwer, en welke 

pacht aan voornoemde broers gekomen was na overlijden van voornoemde wijlen 

Rodolphus zv Reijnerus bakker, hun grootvader. 

 

Dicti Johannes Arnoldus et Theodericus fratres liberi quondam Theoderici 

de Loet hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et ad Buschumducis tradendam ex (dg: quodam) 

quodam manso spectante ad Petrum dictum Polslauwer commorante in Loeve et 

ex omnibus et singulis eiusdem mansi attinentiis tam in sicco quam in 

humido consistentibus qui mansus (dg: prescriptus) predictus cum suis 

attinentiis prescriptis situs est in parochia de Loen contigue iuxta 

mansum quondam Rodolphi dicti Wedegh ex uno latere et inter mansum 

liberorum quondam Petri dicti Loeder ex alio quam paccionem (dg: dictus 

quo) Rodolphus filius (dg: Rodo) Reijneri pistoris erga dictum Petrum 

Polslauwer acquisiverat prout in litteris et quam paccionem dicti fratres 

sibi de morte dicti quondam Rodolphi filii Reijneri pistoris eorum avi 

successione hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico van den Kerchoeve de Ghoerle supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum et suorum 

coheredum deponere. Testes datum ut supra. 

 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 066r 11 di 04-08-1383, overdracht van deze pacht. 
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1178 mf3 B 11 f. 86v. 

 in die Scolastice: woensdag 10-02-1389. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1389. 

 in crastino Scolastice anno LXXX nono: donderdag 11-02-1389. 

 

BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389. 

Albertus Buc van Lijt verklaarde dat Emondus van Ghemert, Lambertus Bathen 

soen, Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus met den Broede, Johannes zv Johannes 

van Ghemert, Theodericus Bathen soen en Bruijstinus Palaert al het geld 

betaald hebben, dat zij aan hem beloofd20 hadden wegens de gruit. De brief 

overhandigen aan Hubertus van Gemert. 

 

Albertus (dg: de Lijt) Buc de Lijt recognovit sibi Emondum de Ghemert 

Lambertum Bathen soen Gheerlacum Cnode (dg: s) filium quondam Gheerlaci 

met den Broede Johannem filium Johannis de Ghemert Theodericum Bathen 

soen et Bruijstinum (dg: palam a) Palaert #sibi satisfecisse# ab omni 

pecunia quam sibi promiserant occacione (dg: fermenti) #maherie# dicti 

gruijt a quocumque tempore usque in hodiernum diem ut dicebat. Willelmus 

et Dordrecht datum (dg: quarta post) in die Scolastice. Detur Huberto de 

Gemert. 

 

BP 1178 f 086v 02 vr 12-02-1389. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe van Empel verkocht aan Andreas zvw Arnoldus 

zvw Lambertus bakker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land gnd Stevens Stuk, in Empel, ter plaatse 

gnd aan Geen Was Laken, tussen Ghisbertus Proefs soen enerzijds en Johannes 

van Ghenderen anderzijds, (2) 2 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op 

Griets Monde, tussen Johannes van Hedel enerzijds en Theodericus Luwe 

Proefs soen anderzijds, (3) 1 morgen land, in een kamp gnd Jan Luws Kamp, 

tussen Henricus Aben enerzijds en Spirinc Jans soen anderzijds. 

 

Johannes Luwe (dg: -r) filius quondam Johannis Luwe de Empel hereditarie 

vendidit Andree filio quondam Arnoldi filii quondam Lamberti (dg: de) 

pistoris hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: Martini) nativitatis Domini ex pecia terre dicta Stevens Stuc sita 

in parochia de Empel (dg: in loco dicto) ad locum dictum aen Gheen Was 

(dg: Placke P) Laken inter hereditatem Ghisberti Proefs soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Ghenderen ex alio atque ex duobus hont 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto op Griets Monde inter 

hereditatem Johannis de Hedel (dg: et inter) ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Luwe Proefs soen ex alio {+ hier BP 1178 f 086v 03 invoegen} 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Emondus et Dordrecht 

datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1178 f 086v 03 vr 12-02-1389. 

+ {invoegen in BP 1178 f 086v 02}. atque ex uno jugero terre sito in 

campo dicto Jan Luws Camp inter hereditatem Henrici Aben ex uno et 

hereditatem Spirinc Jans soen ex alio. 

 

BP 1178 f 086v 04 do 11-02-1389. 

En hij kan terugkopen tussen nu en de feestdagen rond Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389), met 18 Hollandse gulden of de waarde en 4 pond geld. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot en 

Willelmus van Laervenne. 

 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 365v 06 di 24-05-1384 tm BP 1176 f 365v 11 di 24-05-1384, 

6 schuldbeketenissen van 653 gulden hellingen, te betalen op 25-12-1384, 

24-06-1385, 25-12-1385, 24-06-1386, 25-12-1386 en 24-06-1387; reden van de 

schuld staat niet in deze contracten vermeld. Waarschijnlijk verband. 
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A. 

Et poterit redimere (dg: et) infra hinc et festum nativitatis Domini et 

quatuor dies festinos nativitatis Domini proxime futuri inclusive cum 

XVIII Hollant gulden seu valorem et cum quatuor libris monete ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo et Willelmus! de 

Laervenne datum in crastino Scolastice anno LXXX nono hora prime. 

 

BP 1178 f 086v 05 do 11-02-1389. 

Johannes die Koc van Lijt zvw Willelmus gnd Uden soen beloofde aan 

Rodolphus die Keijmpe van Oijen 33 Hollandse gulden met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Johannes die #Koc# de Lijt filius quondam Willelmi dicti (dg: Uid) Uden 

soen promisit Rodolpho die Keijmpe de Oijen XXXIII Hollant gulden ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Dordrecht 

et Aggere datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 086v 06 do 11-02-1389. 

Johannes zvw Danijel van der Acker verkocht aan Theodericus uten Valchuus 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, met Sint-Andreas in Boxtel 

te leveren, gaande uit (1) 2 bunder broekland, in Boxtel, in Liemde, tussen 

de waterlaat gnd die Rijoel enerzijds en de bunders van Acht anderzijds, 

(2) een akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, achter de schuur 

gnd ten Akker, tussen Lambertus van den Acker bv voornoemde verkoper 

enerzijds en Johannes Stinen soen anderzijds, (3) een stuk land aldaar, 

voor de deur van het huis gnd ten Akker, tussen een gemene weg enerzijds en 

Engbertus bv voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met grondcijnzen, 

¼ lopen rogge en een lijfpacht van 1 mud rogge uit voornoemde 2 bunder 

broekland. 

 

Johannes filius quondam Danijelis van der Acker hereditarie vendidit 

Theoderico uten Valchuus hereditariam paccionem (dg: uni) dimidii modii 

siliginis mensure de Buxstel solvensdam hereditarie (dg: pu) Andree et in 

Bucstel tradendam ex duobus bonariis paludis sitis in parochia de Bucstel 

in jurisdictione de (dg: Lijt) #Liemde# inter (dg: locum) #aqueductum# 

dictum die Rijoel ex uno et inter (dg: hereditatem) bonaria de Acht ex 

alio atque ex (dg: sex lo) agro terre sito in dicta parochia in loco 

dicto Groter Lijemde retro horreum dictum (dg: di) ten Acker inter 

hereditatem Lamberti van den Acker (dg: ex uno) fratris dicti venditoris 

ex uno  et inter hereditatem Johannis Stinen soen ex alio atque ex (dg: 

pecia) pecia terre sita ibidem (dg: and) ante (dg: domum) januam domus 

dicte ten Acker inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Engberti fratris dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi ex premissis et quarta parte (dg: p) unius lopini siliginis et 

vitali pensione unius modii siliginis ex dictis duobus! paludis solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 086v 07 do 11-02-1389. 

Henricus Pigghe zvw Henricus Pigge verkocht aan Johannes van Breda zvw 

Johannes van Breda van Waelwijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Venloen, tussen Ghiselbertus bv voornoemde 

verkoper enerzijds en Johannes bv voornoemde verkoper anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen en ½ lopen rogge. 

 

Henricus Pigghe filius quondam Henrici Pigge hereditarie vendidit (dg: n) 

Johanni de Breda filio quondam Johannis de Breda de Waelwijc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in parochia de Venloen inter 
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hereditatem Ghiselberti fratris venditoris ex uno et inter hereditatem 

Johannis fratris dicti venditoris ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi 

et (dg: did) dimidio lopino siliginis exinde prius solvendis et 

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

datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 086v 08 do 11-02-1389. 

Ghiselbertus Pigge zvw Henricus Pigge verkocht aan Johannes van Breda zvw 

Johannes van Breda van Waelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 bunder land, in 

Venloen, tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw Gerardus gnd Ghelden 

anderzijds, met gebouwen, reeds belast met de grondcijns. 

 

Ghiselbertus Pigge filius quondam Henrici Pigge hereditarie vendidit 

Johanni de Breda filio quondam Johannis de Breda de Waelwijc hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex sex bonariis terre dicti 

venditoris sitis in parochia de Venloen inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Gerardi dicti Ghelden ex alio et ex 

edificiis supra dicta sex bnaria consistentibus promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 086v 09 do 11-02-1389. 

Ludovicus zvw Willelmus gnd Gielijs soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

zv Johannes gnd Colen soen een erfcijns van 3 pond geld, met Allerheiligen 

te betalen, aan hem verkocht door Johannes zvw Enghelbertus van den Campe. 

 

Ludovicus filius quondam (dg: Joh) Willelmi dicti Gielijs soen 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie omnium 

sanctorum venditum sibi a Johanne filio quondam Enghelberti van den Campe 

prout in litteris vendidit Nijcholao dicto Coel filio Johannis dicti 

Colen soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex pare sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 086v 10 do 11-02-1389. 

Johannes Lanen soen, Johannes van Oevenken en Rodolphus Stricappel 

beloofden aan de secretaris, tbv jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt, 60 

Hollandse gulden minus 18 plakken, een helft te betalen met Hemelvaart (do 

27-05-1389) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389). 

 

Johannes Lanen soen Johannes van Oevenken Rodolphus Stricappel 

promiserunt #mihi ad opus# domicelle Mabelie relicte quondam Leonii de 

Langvelt sexaginta Hollant gulden minus XVIII placken mediatim 

assumptione et mediatim Remigii proxime futuris persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 086v 11 do 11-02-1389. 

Johannes die Karper, Beertkinus van den Velde wonend ter plaatse gnd Boekel 

en Heijmericus Claes soen beloofden aan de secretaris, tbv voornoemde jkvr 

Mabelia, 30 Hollandse gulden en 6 plakken, een helft te betalen met 

Hemelvaart (do 27-05-1389) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389). 

 

Johannes die Karper Beertkinus van den Velde commorans in loco dicto 

Boekel (dg: p) Heijmericus Claes soen promiserunt #mihi ad opus# dicte 

domicelle Mabelie XXX Hollant gulden et sex placken mediatim assumptione 

et mediatim Remigii proxime futuris persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 086v 12 do 11-02-1389. 

Petrus zv Gerardus gnd Yden soen beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde 

jkvr Mabelia, 7 Hollandse gulden en 21 plakken, een helft te betalen met 

Hemelvaart (do 27-05-1389) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389). 

 

Petrus filius (dg: quondam) Gerardi dicti Yden soen promisit #mihi ad 

opus# dicte domicelle Mabelie septem Hollant gulden et XXI placken ad 

dictos terminos persolvendos. Testes supra. 

 

BP 1178 f 086v 13 do 11-02-1389. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Sijmons soen verkocht aan Johannes die Koc zvw 

Godefridus van Ghemert een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en aangelegen 

stuk land, in Vught Sint-Lambertus, aan de straat gnd Tarterstraat, tussen 

Tielkinus zvw Gerardus van der Moelen enerzijds en Metta sv voornoemde 

Tielkinus anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Sijmons soen hereditarie vendidit 

Johanni die Koc filio quondam Godefridi de Ghemert hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et area et pecia terre 

sibi adiacente sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti ad vicum dictum 

Tarterstraet inter hereditatem (dg: Tielmanni) Tielkini filii quondam 

Gerardi van der Moelen ex uno et inter hereditatem Mette sororis dicti 

Tielkini ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: c) oneribus exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 086v 14 do 11-02-1389. 

Laurencius gnd Jacobs soen verkocht aan Theodericus zv Arnoldus Didden soen 

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

tussen erfgoed van Lambertus gnd Cannart enerzijds en erfgoed van Willelmus 

Weijer anderzijds, vóór 30 voet lang en achter 20 voet, strekkend tot aan 

het water, aan voornoemde Laurencius in cijns gegeven door Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem en Henricus van den Arennest, belast met een 

b-erfcijns van 3 pond, in de brief vermeld, en een b-erfcijns van 20 

schelling geld aan Godefridus van Vlimen. 

 

+. 

Laurencius dictus Jacobs soen quoddam domistadium situm in Buscoducis ad 

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Lamberti dicti Cannart ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Weijer ex alio et quod domistadium continet 

ante triginta pedatas et retro viginti pedatas in longitudine tendens 

retro ad communem (dg: pl) aquam datum ad censum dicto Laurencio a 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem et Henrico van den Arennest 

prout in litteris simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

ut dicebat vendidit Theoderico filio Arnoldi Didden soen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis hereditario censu trium librarum in dictis litteris 

contento et hereditario censu XX solidorum monete Godefrido de Vlimen 

exinde solvendo ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 B 09 en 10 los folium na f. 86, f. 86A. 

 Sexta post Lucie virginis anno LXXXIX: vrijdag 17-12-1389. 

 

BP 1178 f 086ar 01 ±vr 17-02-1389. 

Er was een geschil tussen heer Dirc van Bronchorst heer van Batenborch 

enerzijds en Jan heer van Helmond anderzijds, mbt geld dat de heer van 

Batenborch achterliep van 200 Brabantse dobbel mottoen, die de heer van 

Helmond jaarlijks betaalt aan zijn moeder, de vrouwe van Batenborch, voor 
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de duur van haar leven; daarbij hadden partijen zich verbonden de uitspraak 

na te komen van jkr Jan heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps: (1) van 

wat de heer van Helmond schuldig was daarvan zal de heer van Batenborch hem 

kwijtschelden een bedrag van ongeveer 200 dobbel mottoen, (2) het 

resterende deel van het achterstallig geld dat Jan heer van Helmond 

daarboven verschuldigd was, daarvoor zou hij borgen stellen, om dat op een 

bepaalde termijn te betalen, (3) Jan heer van Helmond zal voortaan 

jaarlijks, zolang zijn moeder vrouwe van Batenborch leeft, betalen aan hr 

Dirc van Bronchorst heer van Batenborch 200 Brabantse dobbel mottoen “goet 

van goude ende gericht van gewicht of paijment dat dair goet voir is”, met 

Sint-Remeis-Mis te betalen, waarvoor de heer van Batenborch jaarlijks zijn 

bode zal zenden, die uit de cijnzen die dan aan de heer van Helmond worden 

betaald, geld zal beuren, totdat de 200 Brabantse dobbel zijn voldaan; maar 

is er dan te weinig geld, dan zal sheren bede blijven liggen, op kosten van 

Jan heer van Helmond, tot de 200 Brabantse dobbel mottoen volledig zijn 

betaald. (4) Jan heer van Helmond zal voortaan heer Dirc van Bronchorst 

heer van Batenborch behulpzaam zijn, overal in Brabant zijn goederen te 

verkrijgen, en daarbij niets in de weg leggen. 

 

Dat want een gescille was tusschen heren Dirc van Bronchorst here van 

Batenborch ende tusschen Jan here van He[lmont] van gelde dat den here 

van Batenborch tafter stont als van IIc Brabant dobbel mottoen die welke 

die here van Helmont voirs jairlix geldende is der vrouwen van Batenborch 

sijnre m[oeder a]lso lange alst levende sal wezen soe dair vertogen waert 

ende gesagen so is mijn conde dat ic dair bi was dair die here van 

Batenborch ende Jan here van Helmont v..... [a]lles ghescils dat tusschen 

was van desen saken geloefden ende hen verbonde in seggen joncher Jans 

here van Zevenborne van Craendonc ende van Hoeps ende dat geschiet ..... 

joncher Jan voirs sijn seggen segede tusschen den voirs partien geliken 

hier na bescriven staet in der arsten van den aftersteden gelde dat die 

here van Helmont sculdic[h] .....et die tijt dat dair af die here van 

Batenborch hem quijt soude scelden ende quijt scant een summe van IIc 

dobbel mottoen of mijn of mere des ic niet clairlic e[n] ..... hebbe ende 

dat ander gelt van afterstede dat (dg: dat) Jan here van Helmont dairen 

boven hem sculdich dat hi dat den here van Batenborch wail verborgen 

en[de] (dg: ...nt) virwissen soude tot sekeren terminen te betalen dat 

oec gheschiede voirt so segede joncher Jan voirs in sinen seggen dat Jan 

here van Helmont voirtaen van jair te jair al[?toes] als die vrouwe van 

Batenborch sijn moeder leven soude geven sal ende betalen den voirs heren 

Dirc van Bronchorst here van Batenborch IIc Brabant dobbel mottoen goet 

van goude ende gericht va[n gew]icht of paijment dat dair goet voir is op 

sente Remeijs misse ende dat die here van Batenborch des seijnden sal van 

jair te jair sinen sekeren bode tot Helmont die boren sal ende heff[en] 

voirs IIc dobbel mottoen aldair uter tijnze des heren van Helmont dair 

die rentmeester sheren van Helmont bi sal wezen tot aen der (dg: d) tijt 

dat hi die IIc Brabant dobbel mottoen [?voirm]elt ontfaen hebben sal ende 

des dan dair over liep sal boren die voirs rentmeester sheren van Helmont 

ende weert sake dat dair ontbreke dat dan sheren bede v.....nb.. voirs 

sal bliven liggen op cost Jans heren van Helmont tot der tijt toe dat hi 

die voirs IIc Brabant dobbel mottoen volcomelic ontfaen sal hebben ende 

als dat geschiet wese[n] .... den here van Helmont van wegen sheren van 

Batenborch geven een goede quitancie b... dien jair voirt was seggen 

joncher Jans van Craendonc voirs dat Jan here van Helmon[t] .... voirtaen 

den voirs heren Dirc van Bronchorst here van Batenborch vordelic ende 

behulpich soude wesen te vercrigen ende te vervolgen sijn goede overal in 

Brabant ende in d.....ien van Den Bosch liggenden ende dat hi hem dair 

aen en genen commer noch hijndernisse doen en soude in genen tiden ende 

(dg: die joncher Jan van Cr[endon]c voirs dat voirs seggen aldus geseget 

hadde des geloefden Jan here van Helmont voirs den voirg heren Dirc van 

Bronchorst #here van Koerle?# dit voirs seg[g]en volcomelic .....den ende 

te voldoen gelijc dit seggen in heeft ende bescreven steet) behaudelike 
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oft daer enige bezegelde af weren soe bleven h... altoes b.. den .....lde 

ende (dg: h) behaudelijc oft die here van Helmont enige conde hier op 

enige conde aen ?hem droege dat hi daer ... seggen ......daec hem cundich 

were. 

 

BP 1178 f 086ar 02 ±vr 17-02-1389. 

Jan van Dijnther verklaarde aanwezig te zijn geweest bij een dading?, die 

er was tussen de heer van Batenborch en de heer van Helmond, waarbij de jkr 

van Craendonc scheidsman was. Hoe de uitspraak was, is hij vergeten. Hij 

was niet daarbij als schepen geroepen, maar stond erbij als een ander man. 

Zou er van het voornoemde een schepenbrief zijn, waaraan zijn zegel hangt, 

waarvan hij overigens geen weet heeft, dan blijft hij bij die brief. 

 

Jan van Dijnther tuijcht dat hi was voertijts bi eenre ded..ngen die was 

..... den here van Batenborch ende den here van Helmont daer die joncher 

van Craendonc een seggen (dg: en) #af# were ende hoe dat seggen .....t 

was des heeft hem se vergheeten ende (dg: daer) en was (dg: hi met ener 

geroden als scepen) mer eens de[e]ls eest hem cundich hier voir gescreven 

staet oec en was hi daer niet over geropen als scepen mer hi sceent daer 

bi als een ander [m]an mere weert dat tusschen #hen# van den voirs saken 

enige scepenen brieve af gemaect weren daer sijn segel [aen] were des hi 

nie[t] wael en weet weder daer scepen brieve af gemaect sijn ofs en sijn 

soe bleve hi altoes bi den brieven die hi daer ...s bezegelt mucht 

hebben. 

 

BP 1178 f 086ar 03 vr 17-02-1389. 

Jan van Bruheze verklaarde, net als Stamelart van der Spanct, behalve 

ingeval aan de bode van de heer van Bathenborch niet alles door de 

rentmeester van Helmond betaald zou worden van voornoemde 200 Brabantse 

dobbel, dat dan de rentmeester het gebrek zou voldoen. Voornoemde Jan 

verklaart verder dat toen die jonker van Craendonc zijn uitspraak deed, 

zei: “ziet gij heren aan beide zijden, hier zijn schepenen, des hertogen 

man? en veel goede lieden; dit zeggen doe ik aldus aan beide zijden en 

hiervan hoeft men geen brief te maken; daar zijn zo veel goede lieden bij 

geweest en het woord van hen beide is brief genoeg?.” Dus heeft de heer van 

Bathenborch hiervan geen brief gehad. 

 

Jan van Bruheze tuijcht gelijc als Sta van der Spanct .... uijtgenomen 

(dg: van est....es heren boede van Bathe ..) #oft des heren bode van 

Bathenborch# van tsheren (dg: bo) rentmeester van Helmont van jaer te 

jaer niet volcomelij[c] betaelt en worde (dg: v) den voirs IIc Brabant 

dobbel soe soude des heren bode rentmeester van Helmont (dg: met tsheren 

bode van Bathenborch) ende Bossche in reden van d.... niet te ?scaden hi 

en hed tsheren boede van Batenborch volgedaen van sinen gebreke ende oec 

tuijcht Jan voirs dat (dg: .) doe die joncher van Craendonc dit seggen 

segede (dg: s) doe segede hij siet gi heren aen beiden siden hier sijn 

scepenen tshertoegen man ende veel goeder lude dit seggen segge ic aldus 

aen beden siden ende ende hier en darf men gheen brieve af maken (dg: 

daer) #daer# hebben soe vele goeder lude bi geweest ende harre beider 

woerde sijn brieve genoech. 

(dg: ende) #soe hedde# die here van Bathenborch W (dg: ende he) hier af 

gene brieve gehadt. 

Testes Scilder et Steenwech datum sexta post Lucie virginis anno LXXXIX. 

 

1178 mf3 B 12 f. 87. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1389. 

 

BP 1178 f 087r 01 do 11-02-1389. 

Johannes van Alphen verklaarde dat hij 2½ morgen land in Tefelen, tussen 

Hermannus van Alphen enerzijds en Rodolphus Metten soen en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, in het verleden, gedurende vele jaren, huurde 
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van Johannes van Driel en diens vrouw Margareta, steeds voor een periode 

van ongeveer 4 jaar. Voorts verklaarde voornoemde Johannes van Alphen dat 

Rutgherus Boeve als ev Bertradis, en Petrus Willems soen van Tefelen als ev 

Hilla, dvw voornoemde Johannes van Driel en diens vrouw Margareta, 

erfgenamen zijn, na overlijden van voornoemde wijlen Johannes van Driel en 

diens vrouw Margareta, mbt voornoemde 2½ morgen land. De brief overhandigen 

aan voornoemde Rutgherus of Petrus. 

 

O. 

Johannes de Alphen palam recognovit quod ipse duo et dimidium iugera 

terre sita in (dg: par) jurisdictione de Tefelen inter hereditatem 

Hermanni de Alphen ex uno et inter hereditatem Rodolphi Metten soen et 

suorum coheredum ex alio ut dicebat temporibus preteritis possidebat per 

modum locacionis a Johanne de Driel et Margareta eius uxore legitima (dg: 

et q) ad spacium (dg: octo) multorum annorum et quod huiusmodi locacio 

(dg: exspirabat) exspiravit jam quatuor annis #ulter# elapsis vel 

circiter #ut dicebat# insuper (dg: recognovit) dictus Johannes de Alphen 

recognovit quod Rutgherus Boeve tamquam maritus et tutor legitimus (dg: 

Hi) Bertradis eius uxor et Petrus Willems soen de Tefelen tamquam maritus 

et tutor legitimus Hille eius uxoris filiarum quondam Johannis de Driel 

et Margarete eius uxoris predictorum sunt veri heredes et successores 

(dg: qu) de morte dictorum quondam Johannis de Driel et Margarete eius 

uxoris quoad dicta duo et dimidium jugera terre terre. Testes Dordrecht 

et Aggere datum in crastino Scolastice. Tradetur littera dicto Rutghero 

vel Petro seu eorum alteri. 

 

BP 1178 f 087r 02 do 11-02-1389. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Osse maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Leonius van Erpe met zijn goederen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Osse omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Leonium de Erpe cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 03 do 11-02-1389. 

Ghibo die Snider en Johannes die Scoenmaker beloofden aan de secretaris, 

tbv jkvr Mabelia van Langvelt, 15 Hollandse gulden en 12 plakken, een helft 

te betalen met Hemelvaart (do 27-05-1389) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1389). 

 

Ghibo die Snider et Johannes die Scoenmaker promiserunt mihi ad opus 

domicelle Mabelie de Langvelt XV Hollant gulden et XII placken mediatim 

assumptione et mediatim Remigii proxime futuris persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 04 do 11-02-1389. 

Henricus Bollen soen droeg over aan zijn zuster Elizabeth een b-erfcijns21 

van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin 

van Nijcholaus zvw Wolterus van Arkel, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Dungen, aan hem verkocht door voornoemde Nijcholaus. 

 

1-. 

Henricus Bollen soen hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex domo et orto Nijcholai filii 

quondam Wolteri de (dg: Ark) Arkel sitis infra lbertatem etc ad locum 

dictum die Dungen (dg: prou) venditum sibi a dicto Nijcholao prout in 

litteris supportavit Elizabeth sue sorori cum litteris et jure promittens 

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

                         
21 Zie → BP 1178 f 358r 15 do 24-02-1390, overdracht van de erfcijns aan de 

H.Geest in Den Bosch. 
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Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 05 do 11-02-1389. 

Mechtildis wv Gerardus die Moelner van Vucht droeg over aan Gerardus zvw 

Gerardus Sijmons soen (1) haar vruchtgebruik in een huis, tuin en 

erfgoederen van wijlen voornoemde Gerardus, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Petrus Goeswijn soen enerzijds en Metta dvw voornoemde Gerardus anderzijds, 

(2) een lijfpacht van ½ mud rogge, die voornoemde Gerardus zvw Gerardus 

Sijmons soen moet leveren aan voornoemde Mechtildis, gaande uit voornoemd 

huis, tuin en erfgoederen. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Gerardi die Moelner de Vucht cum (dg: ..) 

tutore usufructum sibi competentem in domo et orto (dg: sitis) et 

hereditatibus dicti quondam Gerardi sitis in Vucht in parochia sancti 

Lamberti inter hereditatem Petri (dg: Goesw) Goeswijn soen ex uno et 

inter hereditatem Mette filie dicti (dg: Mechtildis) quondam Gerardi ex 

alio atque (in v) vitalem pensionem dimidii modii siliginis quam Gerardus 

filii! quondam Gerardi Sijmons soen dicte Mechtildi solvere tenetur ex 

domo orto et hereditatibus predictis ut dicebat supportavit dicto Gerardo 

filio quondam Gerardi Sijmons soen promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum in 

crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 087r 06 do 11-02-1389. 

Gerardus van Boerden zvw Johannes van Boerden beloofde aan zijn zoon 

Johannes een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Boerden filius quondam Johannis de Boerden promisit super 

omnia se daturum et soluturum Johanni suo filio hereditarium censum 

duorum aude scilde seu valorem hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis bonis dicti Gerardi quocumque locorum (dg: cons) situatis. 

 

BP 1178 f 087r 07 do 11-02-1389. 

Johannes die Roede zvw Egidius gnd die Roede, Johannes Roetart, Willelmus 

van Bijchelaer zv Aleijdis, Ghevardus van den Venne, Jacobus Pauwels soen 

en Mijchael van den Venne beloofden aan de secretaris, tbv Johannes Andries 

soen, 38 oude schilden, 3 Hollandse gulden of de waarde voor 2 oude 

schilden gerekend, een helft te betalen met Pinksteren (zo 06-06-1389) en 

de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389). 

 

Johannes die (dg: Rode) Roede filius quondam (dg: J) Egidii dicti die 

Roede Johannes Roetart Willelmus van Bijchelaer filius Aleijdis Ghevardus 

van den Venne Jacobus (dg: filius) Pauwels soen (dg: promiserunt) et 

Mijchael van den Venne promiserunt mihi ad opus Johannis Andries soen 

triginta octo aude scilde scilicet (dg: treb) tribus Hollant gulden #seu 

valorem# pro duobus aude scilde computatis mediatim penthecostes et 

mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere 

datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 087r 08 do 11-02-1389. 

Johannes gnd Muijl zv Heijmericus gnd Muijl van Derenborch en zijn vrouw 

Batha dvw Arnoldus van Assche verkochten aan Thomas zvw Walterus van 

Scadewijc 1 morgen land, in Maren, tussen Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghiessen en Johannes zv Adam gnd Haeuwe enerzijds en erfg vw Henricus 

Roempot anderzijds, waarvan (1) een deel ter plaatse gnd die Hoge Ebberden, 

(2) de rest aldaar, ter plaatse gnd de Ebbertse Kamp, tussen welke delen 

een sloot gelegen is, belasten met dijken, zegedijken, waterlaten sloten en 

sluizen. 
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Johannes dictus Muijl filius (dg: quondam) Heijmerici dicti Muijl de 

Derenborch maritus legitimus Bathe sue uxoris filie quondam Arnoldi de 

(dg: Assch) Assche et dicta Batha cum eodem tamquam cum tutore unum iuger 

terre situm in parochia de Maren inter hereditatem Johannis filii 

magistri Wolphardi de Ghiessen et Johannis filii Ade dicti Haeuwe ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Henrici Roempot ex alio et de quo 

uno iugero terre (dg: .. dimidium iuger) #una pars# in loco dicto die 

Hoge Ebberden et reliqua pars (dg: ad) ibidem in loco dicto den 

Ebbertschen Camp site sunt et inter quas partes (dg: transit) quoddam 

fossatum est situatum #in ea quantitate qua ibidem situm est# ut dicebant 

vendiderunt Thome filio quondam Walteri de Scadewijc promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: dimidia mensura dicta) 

aggeribus et zeghediken aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 09 do 11-02-1389. 

Johannes Gerijts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Gerijts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 10 do 11-02-1389. 

Adam zvw Adam van den Kerchove van Os beloofde aan zijn broer Albertus 22 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389)te 

betalen. 

 

Adam filius quondam Ade van den Kerchove de Os promisit Alberto suo 

fratri XXII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 11 do 11-02-1389. 

Cristina dvw Willelmus van Beke gaf uit aan Petrus zv Johannes gnd die 

Morders ¼ deel in een kamp van wijlen voornoemde Willelmus, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Eilde, tussen Rutgherus Scoenmaker en kv Ghibo van den 

Berselaer enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Petrus tot onderpand ¼ deel, dat behoorde aan Gerardus zvw 

Nijcholaus Ghenen soen en diens vrouw Ermgardis dvw voornoemde Willelmus, 

in voornoemd kamp, welk ¼ deel voornoemde Petrus gekocht had van voornoemde 

Gerardus. 

 

Cristina (dg: reli) filia quondam Willelmi de Beke cum tutore (dg: 

quendam campum) quartam partem ad spectantem in quodam campo dicti 

quondam Willelmi sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Rutgheri Scoenmaker (dg: ex uno et inter hereditatem h 

communitatem) et (dg: lib) hereditatem liberorum Ghibonis van den 

Berselaer ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam (dg censum) paccionem Petro filio Johannis dicti (dg: des) 

#die# Morders (dg: soen) ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini nostri ducis exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dicta quarta parte 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem dictus Petrus unam quartam partem que spectabat 

ad Gerardum filium quondam Nijcholai Ghenen soen et ad Ermgardem eius 

uxorem filiam dicti quondam Willelmi in dicto campo et quam quartam 

partem dictus Petrus erga dictum Gerardum emendo acquisiverat ut (dg: 

Ger) dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 12 do 11-02-1389. 

Gerardus zvw Nijcholaus gnd Ghenen soen ev Ermgardis dvw Willelmus van Beke 
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verkocht aan Petrus zv Johannes gnd die Morders ¼ deel in voornoemd kamp, 

belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus (dg: Claes) filius quondam Nijcholai dicti Ghenen soen maritus 

et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris filie quondam Willelmi de Beke 

unam quartam partem ad se spectantem in dicto campo vendidit Petro filio 

Johannis dicti #die# Morders promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 13 do 11-02-1389. 

Willelmus zv Goeswinus van Hal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Goeswini de Hal prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 087r 14 do 11-02-1389. 

Johannes die Morder en Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs soen beloofden aan 

Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen 44 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

(dg: Dictus Petrus filius) Johannes die Morder et Petrus filius naturalis 

quondam Willelmi Lodewijchs soen promiserunt Gerardo filio quondam 

Nijcholai Ghenen soen XLIIII Hollant gulden seu valorem ad purificatonis 

(dg: pers) proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087r 15 do 11-02-1389. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Petrus van Gheffen 318 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor promisit Petro de Gheffen CCC et XVIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. [Testes datum supra]. 

 

BP 1178 f 087r 16 do 11-02-1389. 

Aleijdis wv Henricus Meester de jongere maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes zvw voornoemde 

Henricus. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici Meester junioris omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem filium dicti quondam Henrici 

calumpniavit. Testes [datum supra]. 

 

BP 1178 f 087r 17 do 11-02-1389. 

Johannes zvw Petrus van den Stripe verkocht aan Ludolphus van Boemel een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de goederen gnd ter 

Strijpt, deels gelegen in Esch en deels in Vught Sint-Petrus, reeds belast 

met cijnzen22 en pachten23. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Stripe hereditarie vendidit (dg: 

Ludel) Ludolpho de Boemel (dg: filio) hereditarium censum duorum aude 

scilde seu valorem [solvendum] hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex bonis dictis ter Strijpt dicti venditoris sitis #partim# in 

parochia de Essche et partum in parochia de Vucht sancti Petri [atque ex 

attinentiis] dictorum #bonorum# universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 171r 03 do 22-12-1384, verkoop erfcijns uit de goederen. 
23 Zie ← BP 1176 f 352r 06 vr 22-04-1384, verkoop erfpacht uit de goederen. 
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paccionibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 B 13 f. 87v. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1389. 

 Quinta ante Nijcholai: donderdag 03-12-1388. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1389. 

 Sexta post oculi: vrijdag 26-03-1389. 

 

BP 1178 f 087v 01 do 11-02-1389. 

Petrus Otten soen beloofde aan Henricus van den Borne 20 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te getalen. 

 

Petrus Otten soen promisit Henrico van den Borne XX Hollant gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum in 

crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 087v 02 do 11-02-1389. 

Nijcholaus zvw Hermannus gnd Scuijwinc droeg over aan zijn broer Henricus 

zvw voornoemde Hermannus Scuwinc de helft in 1 bunder land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Busser Buenre, tussen Henricus Scilder enerzijds en 

Johannes van Boert zvw voornoemde Hermannus Scuwinc anderzijds, welke 

bunder voornoemde Nijcholaus en zijn broer Stephanus gekocht hadden van 

Ghisbertus Lijsscap de jongere. 

 

Nijcholaus filius quondam Hermanni dicti Scuijwinc medietatem ad se 

spectantem in quodam bonario terre sito in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum communiter die (dg: Bo) Busscher Buenre inter hereditatem Henrici 

Scilder ex uno et inter hereditatem Johannis de Boert filii dicti quondam 

Hermanni (dg: Scuij) Scuwinc ex alio quod (dg: ju) bonarium terre dictus 

Nijcholaus et Stephanus eius frater erga Ghisbertum Lijsscap juniorem 

emendo acquisiverant prout in litteris supportavit Henrico filio dicti 

quondam Hermanni Scuwinc #suo fratri# cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berkel et Dordrect datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 03 do 11-02-1389. 

Godefridus van Rode maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Johannes Heijnen soen van Zonne met zijn goederen. 

 

Godefridus de Rode omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem 

Heijnen soen de Zonne cum suis bonis (dg: ca) quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 04 do 11-02-1389. 

Henricus zv Albertus gnd Meus soen alias gnd Swart Abe droeg over aan 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Monics een b-erfpacht van ½ mud rogge, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 1 bunder land, gnd die Loekse Koelhof, in 

Berlicum, welke pacht voornoemde Henricus verworven had van zijn voornoemde 

vader Albertus. 

 

Henricus filius Alberti dicti Meus soen alias dicti Swart Abe 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificationis ex uno bonario terre dicto die 

Loecsche Coelhof cum suis attinentiis sito in parochia de Berlikem #et 

quam paccionem dictus Henricus erga dictum Albertum suum patrem 

acquisiverat# ut dicebat supportavit Henrico Steenwech filio quondam 

Gerardi Monics promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 05 do 11-02-1389. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt droeg over aan Johannes van den 
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Berghe van Dommelen de helft in een b-erfcijns van 14 groten geld, met 

Sint-Jan te betalen, welke cijns Lambertus zvw Batha verworven had van de 

broers Johannes en Andreas, kvw Aleijdis van den Yvenlaer dvw Andreas van 

den Noddenvelt, en Henricus van Driel. 

 

Andreas filius Jacobi van den Noddenvelt medietatem ad se spectantem #ut 

dicebat# in hereditario censu quatuordecim grossorum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Johannis quem censum XIIII grossorum Lambertus 

filius quondam Bathe erga Johannem et Andream fratres liberos quondam 

Aleijdis van den Yvenlaer filie quondam Andree van den Noddenvelt atque 

Henricum de Driel acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni van 

den Berghe de Dommelen cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

(dg: et suorum) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 06 do 11-02-1389. 

Hermannus Aelbrechts soen verkocht aan Johannes van Oijen zv Rutgherus van 

Hijnen een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Empel, 

tussen Gerardus van Scijnle enerzijds en voornoemde verkoper Hermannus 

anderzijds, reeds belast met 3 schreden maasdijk. 

 

Hermannus Aelbrechts soen hereditarie vendidit Johanni (dg: v) de Oijen 

filio Rutgheri de Hijnen hereditarium censum unius #Hollant# gulden seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: Me) Empel inter hereditatem Gerardi de Scijnle ex uno et inter dicti 

Hermanni venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere (dg: et sufficientem facere) exceptis 

tribus passibus dictis screden aggeris Mose ad has spectantibus et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 07 do 03-12-1388. 

Theodericus die Writer van Vechel beloofde aan Johannes van Dordrecht 10 

mud rogge, die in de afgelopen zomer is gegroeid, Bossche maat, na maning 

in Den Bosch te leveren. 

 

Theodericus die Writer de Vechel promisit Johanni de Dordrecht X modios 

siliginis (dg: mensure de Busco) que crevit in estate proxime preterita 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos (dg: testes Aa et Berkel) et 

in Busco tradendos. Testes Aa et Berkel datum quinta ante Nijcholai 

scabini dixerunt. 

 

BP 1178 f 087v 08 do 11-02-1389. 

Johannes Leonii van Erpe en zijn zoon Leonius droegen over aan Henricus 

Steenwech zvw Gerardus Monic 1 bunder beemd, die was van wijlen Aleijdis 

van den Loke, in Berlicum, ter plaatse gnd Koelhof, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door Albertus zvw Bartolomeus van der Loeffoirt. 

 

Johannes (dg: d) Leonii de Erpe et Leonius eius filius bonarium prati 

(dg: s) quod fuerat quondam Aleijdis van den Loke situm in parochia de 

Berlikem in loco dicto Coelhof (dg: .) supportatum dicto Johanni ab 

Alberto filio quondam Bartolomei van der Loeffoirt prout in litteris 

supportaverunt Henrico Steenwech filio quondam Gerardi Monic cum litteris 

et aliis et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1178 f 087v 09 do 11-02-1389. 

Albertus zvw Bartholomeus van der Loeffort alias gnd Swart Abe droeg over 

aan voornoemde Henricus Steenwech zijn deel in voornoemde bunder. 
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Albertus filius quondam Bartholomei van der Loeffort alias dictus Swart 

Abe totam partem et omne jus sibi competentes in dicto bonario terre 

supportavit dicto (dg: Steenwech) Henrico Steenwech promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 087v 10 vr 12-02-1389. 

Katherina dvw Henricus van der Schant verklaarde ontvangen te hebben van hr 

Henricus van Mordrecht 8 pond, die hij aan haar afgelopen Kerstmis (vr 25-

12-1388) had moeten betalen. 

 

Katherina filia quondam Henrici van der Schant recognovit se recepisse a 

domino Henrico de Mordrecht VIII libras quas sibi in festo nativitatis 

Domini proxime preterito solvere tenebatur. Testes Coptiten et Aggere 

datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1178 f 087v 11 vr 26-03-1389. 

Petrus zvw Johannes gnd Leijten soen verkocht aan Lambertus Plaetmaker een 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, achter erfgoed 

van voornoemde Petrus, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus Plaetmaker 

enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van 

voornoemde Lambertus tot aan een bouwwerk gnd steen, waarin voornoemde 

Petrus thans woont, waarschijnlijk met recht in de oude stadsmuur ter 

lengte van 15 voet, voor voornoemde Petrus van de ondergrond van de kamer 

gereserveerd een weg, 3 voet breed, 9 voet hoog, lopend vanaf de zijdeur 

van voornoemde Petrus door de oude stadsmuur naar het water. Lambertus mag 

op die weg bouwen, boven de hoogte van 9 voet, en zijn gebouwen verankeren 

aan het gebouw gnd steen van voornoemde Petrus. Lambertus mag de gebouwen 

van zijn huis, waarin hij tegenwoordig woont, aan de stenen muur van het 

huis van Petrus bevestigen. Petrus mag in en op de oude stadsmuur, aan de 

kant van het water, bouwen. Twee brieven. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Leijten soen cameram quandam cum 

eius fundo sitam in Busco in vico selliparorum retro (dg: ?mrum) 

hereditatem dicti Petri inter hereditatem Lamberti Plaetmaker ex uno et 

inter antiquum murum oppidi de Busco ex alio tendentem ab hereditate 

dicti Lamberti ad edificium dictum communiter steen in quo dictus Petrus 

ad presens moratur (dg: salva) #simul cum ?in dicto antiquo muro qui 

murus XV pedatas in longitudine continet# salva (dg: .) dicto Petro de 

dicto fundo dicte camere via quadam tres pedatas in (dg: lati) latitudine 

continente #et altitudinem novem pedatarum# tendente a janua laterali 

(dg: usque ad aquam) dicti Petri per dictum antiquum murum ad aquam 

ibidem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Lamberto Plaetmaker 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere additis 

condicionibus qui sequuntur primo videlicet quod dictus Lambertus super 

predictam viam (dg: scilicet ad) #ultra dictam# altitudinem novem 

pedatarum mensurando scilicet a terra sursum edificare valebit atque sua 

edificia in edificio dicti Petri dicto steen edificare et cum anchoris ad 

eius profectum firmare valebit item quod dictus Lambertus edificia sue 

domus in qua domo idem Lambertus ad presens moratur in muro lapideo domus 

dicti Petri libere (dg: edificare) #pone et firmare# et per ancoras in 

eodem muro ad eius profectum (dg: f) libere valebit et in tali (dg: l) 

altitudine quod eidem (dg: Petro) Lamberto visum fuerit expedire hoc 

eciam addito quod dictus Petrus in dicto antiquo muro eiusdem oppidi (dg: 

.......) #et supra eundem# scilicet in latere versus aquam ibidem libere 

edificare valebit et edificia sua ad eius profectum firmare quas 

condiciones dicti venditor et emptor super omnia mutuo servare 

promiserunt. Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post oculi et 

erunt due littere. 

 

1178 mf3 B 14 f. 88. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1389. 
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 Sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1389. 

 

BP 1178 f 088r 01 ±vr 12-02-1389. 

Ludekinus zv Cristianus gnd Bodekens soen van Zeelst beloofde aan 

Godefridus nzvw hr Engbertus dekaan van Beke 300 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Ludekinus filius Cristiani dicti Bodekens soen de Zeelst promisit 

Godefrido filio quondam naturali domini Engberti decani de Beke IIIc aude 

scilde ad monitionem persolvendos. 

 

BP 1178 f 088r 02 vr 12-02-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus zv Paulus verkocht aan Otto zv Theodericus Bever 

een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Berlicum 

te leveren, gaande uit (1) de helft van een huis, erf, tuin en boomgaard in 

Heeswijk, (2) een stuk land aldaar, aan het eind van voornoemde tuin, welke 

pacht aan voornoemde wijlen Tielmannus zv Paulus was verkocht door 

Bartholomeus zvw Godefridus van Berlikem en diens broer Theodericus. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni filii Pauli hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Berlikem tradendam de medietate domus aree orti et 

pomerii sitorum in Hezewijc ac de pecia terre sita ibidem ad finem dicti 

orti venditam dicto quondam Tielmanno filio Pauli a Bartholomeo filio 

quondam Godefridi de Berlikem et Theoderico fratre ipsius Bartholomei 

prout in litteris et quam paccionem dictus Rutgherus nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Otto fi) Ottoni filio Theoderici Bever 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1178 f 088r 03 vr 12-02-1389. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan Hermannus zv Egidius van Gravia 265 

Rijnse gulden of de waarde ervan in ander paijment, aan hem beloofd door 

Wolterus van Hijntham en zijn broer Johannes, zvw Woltherus van Hijntham, 

en de broers Johannes en Godescalcus, kvw Johannes gnd van Hijntham. 

 

Albertus Buc de Lijt IIc et sexaginta quinque florenos aureos dictos 

communiter Rijnssche gulden boni auri et justi ponderis vel valorem 

eorundem in alio pagamento promissos sibi a Woltero de Hijntham Johanne 

eius fratre filiis quondam Woltheri de Hijntham Johanne et Godescalco 

fratribus liberis quondam Johannis dicti de Hijntham prout in litteris 

legitime supportavit Hermanno filio Egidii de Gravia cum (dg: tutore) 

litteris et jure. Testes Berkel et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 04 vr 12-02-1389. 

Henricus Crabbaert zv Theodericus Scout schoenmaker verkocht aan Johannes 

Carnauwe een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande 

uit een hoeve, ter plaatse gnd Enschot, die was van wijlen Nenna gnd van 

den Eijnde, welke pacht van 1 mud aan hem was overgedragen door zijn 

voornoemde vader Theodericus. 

 

Henricus Crabbaert filius Theoderici Scout sutoris annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie in 

festo beati Andree apostoli ex manso quodam sito in loco dicto Enscit et 

qui mansus fuerat quondam Nenne dicte van den Eijnde supportatam sibi a 

dicto Theoderico suo patre prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

Carnauwe supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: eor) sui deponere. Testes (dg: 
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datum supra) et Emondus et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 05 vr 12-02-1389. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Petrus zv Roverus van 

Vladeracken 19 Hollandse gulden en 6 Hollandse plakken24 of de waarde met 

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

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit Petro filio Roveri de 

Vladeracken (dg: XLVIII) XIX Hollant gulden et (dg: sex) sex Hollant 

placken vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 06 vr 12-02-1389. 

Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zv Arnoldus Tielkini verkocht aan 

Theodericus van Megen een n-erfpacht25 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en erf, eertijds van Ghibo van 

Maren, nu van verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Jacobus Dunnecop enerzijds en erfgoed van Johannes zv Johannes Busscher 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 

geld, gaande uit voornoemde helft. 

 

Arnoldus de Os filius naturalis quondam (dg: Arnoldi) Tielmanni filii 

Arnoldi Tielkini hereditarie vendidit Theoderico de Megen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex (dg: ex medietate domus et aree que fuerat qu) domo et 

area que fuerat Ghibonis de Maren nunc ad se spectante sita in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem Jacobi Dunnecop ex uno et hereditatem 

Johannis filii Iohannis Busscher ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu 

VII librarum monete ex dicta medietate domus prius solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 07 za 13-02-1389. 

Ghiselbertus Lisscap de jongere droeg over aan Albertus Wael, tbv Woltherus 

van Oerscot kok van de heer van Duffel, een b-erfcijns van 20 schelling 

zwarte tournosen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit goederen van Bartholomeus gnd Meus van den Brekelen, 

in Gestel, gnd te Brekelen, welke cijns voornoemde Bartholomeus verklaard 

had verkocht te hebben aan Johannes Lisscap poorter in Den Bosch, en welke 

cijns nu aan voornoemde Ghisbertus behoort. 

 

Ghiselbertus Lisscap junior hereditarium censum viginti solidorum 

nigrorum Turonensium denariorum solvendum anno quolibet hereditarie pro 

una medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in 

festo nativitatis Johannis de bonis Bartholomei dicti Meus van den 

Brekelen sitis in parochia de Gestel dictis communiter te Brekelen quem 

censum predictum dictus Bartholomeus recognovit se hereditarie vendidisse 

Johanni Lisscap burgensi in Buschoducis prout in litteris (dg: 

hereditarie su) et quem censum dictus Ghisbertus nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus Woltheri de Oerscot 

coci domini de Duffel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum in hoc coheredum in dicto censu 

deponere. Testes Berkel et Coptiten datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1178 f 088r 08 za 13-02-1389. 

Ludekinus zv Cristianus gnd Ludekens zoen van Zeelst beloofde aan 

Godefridus nzv hr Engbertus dekaan van Beek 150 oude schilden na maning te 

                         
24 Zie → BP 1178 f 321v 12 do 14-10-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
25 Zie → BP 1175 f 086r 08 do 09-05-1392, overdracht van de erfpacht. 
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betalen. 

 

Ludekinus filius Cristiani (dg: me) dicti Ludekens zoen de Zeelst 

promisit Godefrido filio naturali domini Engberti decani de Beke IJc aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Emondus datum 

sabbato post Scolastice. 

 

BP 1178 f 088r 09 za 13-02-1389. 

Voornoemde Ludekinus zv Cristianus gnd Ludekens zoen van Zeelst beloofde 

aan Theodericus van den Beirgulen 150 oude schilden26 na maning te betalen. 

Beide brieven overhandigen aan voornoemde Ludekinus. 

 

Dictus Lodekinus promisit Theoderico van den Beirgulen IJc aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. Dentur ambe littere dicto 

Ludekino. 

 

BP 1178 f 088r 10 za 13-02-1389. 

Rodolphus zv Arnoldus gnd Velkeneer droeg over aan Mathijas Cuper zvw 

Mathijas van Gorichem de helft van een huis en erf van wijlen Gerardus 

Writer, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, op de hoek, alsmede alle 

goederen die aan voornoemde Arnoldus Velkenere en zijn vrouw Elisabeth 

gekomen waren na overlijden van Conrardus Writer vv voornoemde Elisabeth, 

aan voornoemde Rodolphus overgedragen door zijn voornoemde vader Arnoldus. 

 

Rodolphus filius Arnoldi dicti Velkeneer medietatem domus et aree quondam 

Gerardi Writer site in Busco in vico scriniparorum supra conum ibidem 

atque omnia et singula alia bona tam mobilia quam immobilia hereditaria 

atque parata dicto Arnoldo Velkenere et Elisabeth eius uxori de morte 

quondam Conrardi Writer patris dudum dicte Elisabeth successione 

hereditarie advoluta ubicumque locorum consistentia sive sita supportatas 

dicto Rodolpho a dicto Arnoldo suo patre prout in litteris hereditarie 

supportavit Mathije Cuper filio quondam Mathije de Gorichem cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 088r 11 za 13-02-1389. 

Mannekinus gnd Mannekijn van Amsterdam droeg over aan Gheerlacus gnd Jans 

soen van Amsterdam al het geld, dat Nicholaus zvw Reijnerus gnd met den 

Crommen Halze aan hem moet betalen. 

 

Mannekinus dictus Mannekijn de (dg: ..) Amsterdam totam pecuniam quam 

Nicholaus filius quondam Reijneri dicti met den Crommen Halze sibi 

solvere tenetur ut dicebat legitime Gheerlaco dicto Jans soen de 

Amsterdam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 12 za 13-02-1389. 

Hubertus van Ghouberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe verkocht27 aan 

Leonius zvw voornoemde Petrus van Erpe (1) een stuk land gnd die Lo Akker 

met een aangelegen hofstad, samen 17 lopen 6 roeden groot, in Erp, ter 

plaatse gnd die Loe, tussen Arnoldus Jordens soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een beemdje gnd die Rijt, naast voornoemd stuk land, (3) 

een beemd, 2½ bunder groot, aldaar, tussen wijlen Leonius van Langvelt 

enerzijds en Lambertus Sannen soen anderzijds. 

 

                         
26 Zie → BP 1180 p 404v 04 do 17-02-1396, Theodericus van den Beirgelen en 

Godefridus van Cassellaer nzvw hr Enghelbertus zvw Godefridus die Lepper 

ontlastten Ludekinus zvw Cristianus Ludekens soen van Zeelst van alle 

geldbedragen aan hen beloofd in Bossche schepenbrieven. 
27 Zie ← BP 1177 f 093v 05 za 02-01-1384, erfdeling onder meer mbt een oude 

hofstad (1), de Oe Akker (2), die Rijt (11). 
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Hubertus de Ghouberdingen maritus et tutor Johanne sue uxoris filie 

quondam Petri de Erpe peciam terre dictam die (dg: Loeac) Loacker cum 

donistadio ibidem adiacente (dg: sitam in) que pecia terre et domistadium 

XVII lopinatas et sex virgatas terre continent sitam in parochia de Erpe 

in loco dicto die Loe inter hereditatem Arnoldi Jordens soen ex uno et 

inter communitatem ex alio atque (dg: pratum dictum) pratulum dictum die 

Rijt situm iuxta peciam terre predictam item pratum (dg: ...) duo et 

dimidium bonaria continens situm ibidem #inter hereditatem# quondam 

Leonii (dg: de Erpe ex) de Langvelt ex uno et hereditatem Lamberti Sannen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Leonio 

filio dicti quondam Petri de Erpe promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 088r 13 za 13-02-1389. 

Hr Goessuinus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

(dg: Johannes) Dominus Goessuinus de Aa prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

1178 mf3 C 01 f. 88v. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1389. 

 in die Valentini: zondag 14-02-1389. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 16-02-1389. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1389. 

 Quarta post Valentini: woensdag 17-02-1389. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1389. 

 in crastino Mathije: donderdag 25-02-1389. 

 

BP 1178 f 088v 01 za 13-02-1389. 

Leonius zvw Petrus van Erpe beloofde aan Hubertus van Ghoubordingen 350 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe promisit Huberto de Ghoubordingen 

IIIJc Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Aa et Berkel 

datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1178 f 088v 02 zo 14-02-1389. 

Gerardus gnd die Kempe alias gnd Coman Gheen verkocht aan Johannes Bonaert 

een huis en erf in Den Bosch, aan de straat die leidt van de Markt naar de 

Kolperstraat, naast erfgoed van wijlen Henricus Werner, met zijn recht in 

een stenen muur tussen voornoemd huis en het huis van Mathias Werner, aan 

hem verkocht door Theodericus gnd Horenman. 

 

Gerardus dictus die Kempe alias dictus Coman Gheen domum et aream stam in 

Busco ad vicum tendentem de foro eiusdem loci versus vicum dictum 

Colperstraet contigue iuxta hereditatem quondam Henrici Werner simul cum 

toto jure sibi competente in quodam muro lapideo consistente ibidem inter 

predictam domum et inter domum Mathie Werner venditam sibi a Theoderico 

dicto (dg: Horenman) Horenman prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni Bonaert supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare questionem et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Dordrecht datum in die Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 03 zo 14-02-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 144 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft28 met Pasen (zo 18-04-1389) en de andere helft met 

                         
28 Zie → BP 1178 f 104r 07 wo 12-05-1389, verklaring dat de termijn van 18-

04-1389 is betaald. 
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Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori C et XLIIII Hollant gulden vel 

valorem mediatim pasce et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 04 di 16-02-1389. 

Gerardus van Berkel, Johannes Leonii van Erpe, Ghisbertus Lijsscap de 

jongere, Willelmus Coptiten en Agnes wv Henricus Sceelwart van Gravia 

beloofden aan Everardus van Onstaden 89 Hollandse gulden of de waarde met 

het octaaf van Pasen aanstaande (zo 25-04-1389) te betalen. 

 

γ. 

Gerardus de Berkel Johannes Leonii de Erpe Ghisbertus Lijsscap junior 

Willelmus Coptiten et Agnes relicta quondam Henrici Sceelwart de Gravia 

promiserunt Everardo de Onstaden octagesimo! nono! Hollant gulden seu 

valorem ad octavas pasce proxime futuras persolvendos. Testes dicti 

Gerardus et Willelmus datum tercia post Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 05 ma 15-02-1389. 

Johannes Sticker machtigde Gerardus zvw Gerardus Vosse te manen etc een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 hoeven, gnd Wolfshoven, in Knegsel, welke pacht 

voornoemde Johannes Sticker gekocht had van Ghisbertus Sceijvel en zijn 

zoon Godefridus. 

 

Johannes Sticker #dedit potestatem Gerardo filio quondam Gerardi Vosse 

monendi etc# hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

duobus mansis dictis communiter Wolfshoven sitis in parochia de Knechsel 

atque ex attinentiis dictorum duorum mansorum universis quam paccionem 

dictus Johannes Sticker erga Ghisbertum Sceijvel et Godefridum eius 

filium emendo acquisiverat prout in litteris et cum hiis etc usque ad 

revocacionem. Testes Gerardus et Willlemus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 06 ma 15-02-1389. 

Johannes Sticker machtigde zijn neef Hermannus Sticker te manen een 

b-erfcijns van 4 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, welke 

cijns voornoemde Johannes Sticker gekocht had van Godefridus zvw Willelmus 

van Beest. 

 

Johannes Sticker dedit potestatem Hermanno Sticker suo cognato monendi 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum communiter gulden peter 

vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum dictus 

Johannes Sticker erga Godefridum filium quondam Willelmi de Beest emendo 

acquisiverat prout in litteris et cum hiis etc usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 07 di 16-02-1389. 

Johannes gnd Lemken droeg over29 aan Gerardus zv Gerardus van Mulsen 13 oude 

schilden of de waarde ervan in ander paijment en 9 plakmeeuwen geld van 

Holland, aan hem beloofd30 door Johannes gnd Crillart. 

 

-. 

Johannes dictus Lemken tredecim denarios aureos antiquos communiter 

                         
29 Zie ← BP 1178 f 073v 03 ±do 21-01-1389, eerdere overdracht van de 

schuldbekentenis, maar toen aan Johannes gnd Bijtter én Gerardus zv 

Gerardus van Mulsen. 
30 Zie ← BP 1177 f 240r 11 za 26-05-1386, belofte op 26-05-1387 13 oude 

schilden en 9 Holland plakken te betalen. 
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scilde vocatos boni auri et iusti ponderis vel valorem eorundem in alio 

pagamento atque novem denarios communiter placmeuwen vocatos monete 

Hollandie promissos sibi a Johanne dicto Crillart prout in litteris 

supportavit Gerardo filio Gerardi de Mulsen cum litteris et jure. Testes 

Berkel et Willelmus datum tercia post Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 08 wo 17-02-1389. 

Luijtgardis dv Rutgherus van den Stadeacker machtigde Nijcholaus gnd 

Erkermans te manen een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Oisterwijk, 

met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, welke pacht voornoemde Rutgherus 

geschonken had aan wijlen Petrus van Tulden en zijn vrouw, voornoemde 

Luijtgardis. 

 

Luijtgardis filia Rutgheri van den Stadeacker dedit (dg: ?potestatem) 

potestatem Nijcholao dicto Erkermans monendi etc hereditariam paccionem 

trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam 

hereditarie purificationis #et in Oesterwijc tradendam# quam paccionem 

dictus Rutgherus (dg: d) supportaverat Petro quondam de Tulden cum dicta 

Luijtgarde eius dudum uxori nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris #et arrestadia etc# et cum hiis omnia faciendi etc usque ad 

revocacionem. Testes Berkel et Emont datum quarta post Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 09 wo 17-02-1389. 

Andreas zvw Andreas van der Kilsdonc beloofde aan Willelmus Vos van 

Dijnther en Wolterus gnd Sleijnninc 50 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Andree van der Kilsdonc promisit Willelmo (dg: s) 

Vos de Dijnther et Woltero dicti! Sleijnninc (dg: X) L gulden Hollandie 

vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes Berkel et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 10 do 18-02-1389. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en zijn voornoemde vader Henricus 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude Franse schilden31, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389; 10+31+30+31+24=126 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen et dictus Henricus eius 

pater promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena IIII (dg: d). 

Testes Aa et Emont datum quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 088v 11 do 18-02-1389. 

Nijcholaus zv Johannes gnd Colen soen droeg over aan Heijlwigis dvw 

Gerardus van Zelant de helft in een b-erfcijns van 6 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 1 bunder erfgoed, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Doevendonk, tussen Henricus van Esghe enerzijds en Gerardus van Bilze 

en Zebertus Lodewijch soen anderzijds, welke bunder voornoemde Nijcholaus 

en voornoemde Heijlwigis dvw Gerardus van Zelant uitgegeven hadden aan 

Rijcoldus Willems soen, voor de grondcijns en voor voornoemde cijns van 6 

pond voornoemd geld. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius Johannis dicti Colen soen medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu (dg: trium) sex librarum monete solvendo hereditarie 

                         
31 Zie → BP 1180 p 433r 13 do 20-04-1396, Ludovicus Asinarius als knecht en 

bode van de Lombarden in Den Bosch en als houder van verschillende brieven 

maakte bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan 

door Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen met zijn goederen. 
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purificationis ex uno (dg: lo) bonario hereditatis sito in parochia de 

Scijnle in loco dicto Doevendonc inter hereditatem Henrici de Es[g]he ex 

uno et inter hereditatem Gerardi de Bilze et Zeberti Lodewijch soen ex 

alio quod bonarium hereditatis dictus Nijcholaus et Heijlwigis filia 

quondam Gerardi de Zelant dederant ad censum Rijcoldo Willems soen 

scilicet pro censu domini fundi exinde solvendo et pro predicto censu sex 

librarum dicte monete prout in litteris supportavit dicte Heijlwigi filie 

quondam Gerardi de Zelant cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 12 do 18-02-1389. 

Johannes die Bije zv Willelmus gnd Eelkens soen gaf uit aan Johannes van 

Helmont van Oerscot een huis en tuin in Oirschot, in de herdgang van 

Ertbruggen, tussen de gemeint enerzijds en kvw Arnoldus van den Loeken 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penning nieuwe cijns, voor 40 

penningen geld dat in Oirschot gemeenlijk in de beurs gaat, en thans voor 

een n-erfpacht32 van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

voornoemd huis te leveren. 

 

Solvit Johannes Bije. Solvit Johannes de Helmont. Gerardus noluit. 

Johannes die Bije filius Willelmi dicti Eelkens soen domum #et# ortum 

sitos in parochia de Oerscot in pastoria de Ertbruggen inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi van den Loeken ex 

alio (dg: ten) prout ibidem siti sunt dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni de (dg: Helmons) Helmont de Oerscot ab eodem hereditarie 

possidendos pro tribus denariis novi census et pro XL denariis monete in 

Oerscot ad bursam communiter currentis exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione (dg: uni) unius modii siliginis mensure de 

Oerscot danda sibi ab alio purificationis et in dicta domo (dg: p) 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Berkel datum 

supra. 

 

BP 1178 f 088v 13 do 18-02-1389. 

Elijas zv Johannes de Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Elijas filius Johannis de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 14 do 18-02-1389. 

Albertus zvw Henricus gnd Manghelart van Overlangen verkocht aan Henricus 

Aben soen van Berlikem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, in Herpen, ter plaatse gnd Overlangen, tussen Jutta gnd Staels 

enerzijds en Aleijdis Belen dochter anderzijds, reeds belast met 7 groten 

geld dat in Herpen gemeenlijk gangbaar is, en 4 roeden dijk. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Henrici dicti Manghela[r]t de Overlangen 

hereditarie vendidit Henrico (dg: Aben soen filio Alberti dicti Aben so) 

Aben soen de Berlikem hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia 

de Herpen ad locum dictum Overlangen #..# inter hereditatem Jutte dicte 

Staels (dg: wijf) ex uno et inter hereditatem Aleijdis Belen dochter ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: quatuor Holl Ho) septem grossis monete communiter 

in Herpen currentis exinde prius solvendis #et quatuor (dg: et duobus) 

virgatis aggeris ad hoc spectantibus# et sufficientem (dg: so) facere. 

                         
32 Zie → BP 1178 f 255v 08 vr 23-07-1389, overdracht van de pacht. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 088v 15 do 18-02-1389. 

Gertrudis wv Hubertus gnd Steel droeg over aan haar zoon Godefridus gnd 

Godde haar vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan haar zoon gekomen was na 

overlijden van diens vader Hubertus, resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van voornoemde Gertrudis, in een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Korenmarkt, tussen erfgoed van Thomas Willems soen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Theodericus van Andel anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gertrudis. 

 

Gertrudis relicta quondam Huberti dicti Steel cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in tercia parte que Godefrido dicto Godde eius filio de 

morte dicti quondam Huberti #sui patris# successione est advoluta et post 

mortem dicte Gertrudis advolvetur in domo et area sita in Busco ad forum 

bladi inter hereditatem Thome Willems soen ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Theoderici de Andel ex alio ut dicebat supportavit dicto 

Godefrido suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. Et (dg: ..) tradetur littera dicte Gertrudi. 

 

BP 1178 f 088v 16 do 25-02-1389. 

Voornoemde Godefridus Godde zvw Hubertus Steel verkocht aan Margareta ev 

Nijcholaus Reijnbrant, tbv voornoemde Nijcholaus, een n-erfcijns van 3 pond 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemd 1/3 deel, reeds belast met cijnzen. 

 

Dictus Godefridus Godde filius quondam Huberti (dg: Steel) Steel 

hereditarie vendidit (dg: Nij) Margarete uxori Nijcholai Reijnbrant ad 

opus eiusdem Nijcholai hereditarium censum trium librarum et septem 

solidorum monete solvendum hereditarie (dgb: nativitatis Johannis) et 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta tercia parte promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Willelmus datum in crastino Mathije. 

 

1178 mf3 C 02 f. 89. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1389. 

 

BP 1178 f 089r 01 do 18-02-1389. 

Godefridus zvw Eligius gnd Loij van der Spanct verkocht aan zijn broer 

Egidius 1/7 deel in een b-erfcijns van 12 pond, die Marcelius van der 

Scueren zvw voornoemde Eligius van der Spanct moet betalen, gaande uit 

erfgoederen in Tongerlo. 

 

Godefridus filius quondam Eligii dicti Loij van der Spanct septimam 

partem ad se spectantem in hereditario censu XII librarum quem censum 

Marcelius van der Scueren liberi! dicti quondam Eligii van der Spanct 

solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de (dg: .) 

Tongherle ut dicebat vendidit Egidio suo fratri promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 089r 02 do 18-02-1389. 

Johannes zvw Laurencius van den Bruekelen beloofde aan Nijcholaus gnd Coel 

Enoden soen van Vucht 31 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Laurencii van den Bruekeken! promisit Nijcholao 

dicto (dg: Eno) Coel Enoden soen de Vucht XXXI modios lupule mensure de 

Busco ad (dg: .) Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco 
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tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 03 do 18-02-1389. 

Johannes van den Slijc beloofde aan Albertus zv Lambertus van der 

Hommelheze 31 Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren. 

 

Johannes van den Slijc promisit Alberto filio (dg: quondam) Lamberti van 

der Hommelheze XXXI Hollant gulden seu valorem (dg: ad purificationis) et 

duos modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 04 do 18-02-1389. 

Theodericus gnd die Wulner verkocht aan Katherina dvw Theodericus van Eirde 

een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw 

Theodericus van Eirde enerzijds en Johannes zv Hilla gnd Peters anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan Martinus 

gnd Hillen soen. 

 

Theodericus dictus die Wulner peciam terre sitam in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto (dg: E) Eirde inter hereditatem liberorum 

quondam Theoderici de Eirde ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Hille dicte Peters ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum 

(dg: u) reliquo fine ad hereditatem Martini dicti Hillen soen (dg: ex) ut 

dicebat hereditarie vendidit Katherine filie quondam Theoderici de Eirde 

predicti promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 089r 05 do 18-02-1389. 

Martinus zv Walterus gnd Nennen droeg over aan de broers Johannes van 

Zelant en Gerardus van Zelant 2 morgen land, uit 4½ morgen land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Ledebroek, tussen wijlen Henricus 

van Aken enerzijds en Batha van den Putte anderzijds, te weten de 2 morgen 

naast wijlen voornoemde Henricus van Aken, aan voornoemde Martinus verkocht 

door Henricus Meester. Voornoemde Henricus Meester heeft hierover recht van 

weg. Twee brieven. 

 

Et duplicetur. 

Martinus filius Walteri dicti Nennen duo iugera terre de quatuor et 

dimidio iugeribus terre sitis infra libertatem oppidi de Busco in loco 

dicto Ledebroec inter hereditatem quondam Henrici de Aken ex uno et inter 

hereditatem (dg: va) Bathe van den Putte ex alio videlicet illa duo 

iugera terre que sita sunt contigue iuxta hereditatem dicti quondam 

Henrici de Aken vendita dicto Martino ab Henrico Meester prout in 

litteris supportavit Johanni de Zelant et Gerardo de Zelant fratribus cum 

litteris et aiis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere salva tamen dicto Henrico Meester via in (dg: d) 

predictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 06 do 18-02-1389. 

Jkvr Margareta wv Hubertus van Gouberdingen verklaarde ontvangen te hebben 

van Walterus zvw Henricus Belen soen van Stripe alle achterstallige 

termijnen van een b-erfcijns van 20 pond, gaande uit erfgoederen in 

Blaerthem Sint-Severinus. 

 

Solvit. 

Domicella Margareta relicta quondam Huberti de Gouberdingen palam 

recognovit sibi fore satisfactum #per Walterum filium quondam Henrici 

Belen soen de Stripe# ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem de hereditario censu XX 

librarum quem ipsa solvendum habet ex hereditatibus sitis in parochia de 
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Blaerten #sancti# Severini ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 07 do 18-02-1389. 

Henricus zv Nijcholaus Kater verkocht aan Johannes Keijser zvw Willelmus 

Keijser een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Nuenen, tussen 

Elizabeth dv voornoemde Nijcholaus Kater enerzijds en Aleijdis Kathers 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, aldaar, tussen voornoemde Elizabeth 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 1½ penning aan de 

naburen aldaar. 

 

Henricus (dg: Claes soen) filius Nijcholai Kater hereditarie vendidit 

Johanni Keijser filio quondam Willelmi Keijser hereditariam (dg: ve) 

paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto (dg: et u) 

sitis in parochia de Nuenen inter hereditatem Elizabeth filie dicti 

Nijcholai Kater ex uno et inter hereditatem Aleijdis Kathers ex alio et 

ex una sextariata terre siliginee sita ibidem inter hereditatem dicte 

Elizabeth ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis uno et dimidio denariis vicinis ibidem solvendis et (dg: 

solvendis) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 08 do 18-02-1389. 

Johannes zv Luijtgardis dvw Johannes van der Papendonc en Arnoldus gnd 

Bruijstens zvw Henricus gnd Bruijn van Os ev Weijndelmodis dv voornoemde 

Luijtgardis droegen over aan Henricus nzvw Henricus Steijne een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, 

gaande uit een akker, in Someren, ter plaatse gnd in het Goed ten Horric, 

tussen Johannes Bolxs soen enerzijds en Heijlwigis dv Arnoldus gnd Bolxs 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, welke pacht 

voornoemde Luijtgardis, tbv haar en haar kinderen Ermgardis, Johannes en 

Weijndelmodis, verworven had van Marcelius zvw Johannes gnd Bolc van 

Zoemeren, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius Luijtgard) filius Luijtgardis filie quondam Johannis 

van der Papendonc et Arnoldus dictus Bruijstens filius quondam Henrici 

dicti Bruijn de Os maritus et tutor legitimus Weijndelmodis sue uxoris 

filie dicte Luijtgardis hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Zoemeren solvendam hereditarie purificationis et in (dg: ..) 

Zoemeren tradendam ex quodam agro sito in parochia de Zoemeren in loco 

dicto int Goet ten Horric inter hereditatem Johannis Bolxs soen ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis filie Arnoldi dicti Bolxs ex alio tendente 

cum uno fine ad communem plateam quam paccionem dicta Luijtgardis ad opus 

sui et ad opus Ermgardis Johannis et !Weijdelmodis suorum liberorum erga 

Marcelium filium quondam Johannis dicti Bolc de Zoemeren acquisiverat et 

quam paccionem nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Henrico filio 

naturali quondam Henrici Steijne (dg: sup promittentes ratam servare et 

obligationem) cum omnibus litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 09 do 18-02-1389. 

Johannes zv Johannes gnd Kepken van Nuwelant, Jacobus die Laet en Johannes 

die Sluijter van Berlikem beloofden aan Zibertus van Hoculem, gedurende 6 

jaar, ingaande heden, elk jaar 10 pond was, gewicht van Den Bosch, 18 pond 

geld en 4 vrachten turf te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. Zou eerstgenoemde Johannes in deze periode ontheven 

worden van de vorsterij van Berlicum, dan zullen de schuldenaren ontlast 

zijn van de dan nog volgende termijnen. 
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Johannes filius Johannis dicti Kepken de Nuwelant Jacobus die Laet et 

Johannes die Sluijter de Berlikem promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos Ziberto de Hoculem ad spacium (dg: septem) #sex# 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

(dg: septem) #sex#! decem libras cere (dg: mensure) #ponderis# de Busco 

et XVIII libras monete (dg: mediatim Johannis et mediatim) et quatuor 

plaustra cespitum mediatim Johannis et mediatim (dg: Jo) Domini 

persolvendos et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro (dg: 

testes datum supra) tali condicione si (dg: d) primodictus Johannes 

privaretur a forestaria de Berlikem dicto spacio pendente extunc dicti 

debitores erunt quiti de terminis solucionis extunc sequentibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 10 do 18-02-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 11 do 18-02-1389. 

Voornoemde Zibertus van Hoculem verhuurde aan Johannes zv Johannes van 

Kepken de vorsterij33 van Berlicum, voor een periode van 6 jaar, ingegaan 

afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1388). Zou voornoemde vorsterij aan 

eerstgenoemde Johannes worden ontnomen door de hertogin van Brabant, dan 

zal voornoemde Zibertus ontheven zijn van deze verhuur. 

 

Solvit. 

Dictus Zibertus forestariam de Berlikem locavit Johanni filio Johannis de 

(dg: Berlikem) #Kepken# ab eo ad spacium sex annorum post festum 

nativitatis Domini #proxime preterito!# sine medio sequentium promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod si dicta 

forestaria arripitur #primodicto Johanni# a domina nostra ducissa 

Brabantie seu ex parte domine nostre ducisse Brabantie dicto spacio 

pendente extunc deinceps dictus Zibertus a presenti locacione et presenti 

(dg: p) promissione erit absolutus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 12 do 18-02-1389. 

Henricus gnd Berniers soen verkocht aan Henricus uten Waude van Scijnle een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes Rijcarts soen van Scijnle met 

Sint-Jan moet betalen aan voornoemde Henricus, gaande uit erfgoederen van 

wijlen Arnoldus van den Mortel, in Schijndel. 

 

Henricus dictus Berniers soen hereditarium censum quatuor librarum monete 

quem Johannes Rijcarts soen de Scijnle dicto Henrico solvere tenetur 

hereditarie (dg: a) nativitatis Johannis ex hereditatibus quondam Arnoldi 

van den Mortel sitis in parochia de Scijnle ut dicebat (dg: s) vendidit 

Henrico uten Waude de Scijnle promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 13 do 18-02-1389. 

Johannes zv Johannes Rijcarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis Rijcarts soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 14 do 18-02-1389. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Johannes Colen soen 41 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis 

                         
33 Zie → BP 1178 f 286ar 01 ma 08-08-1390 (4), overdacht van de vorsterij 

van Berlicum door Udo zvw Theodericus gnd Rover Uden soen. 
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aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen promisit Nijcholao dicto Coel filio 

quondam Johannis Colen soen XLI Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 15 do 18-02-1389. 

(dg: Johannes d). 

 

BP 1178 f 089r 16 do 18-02-1389. 

Jacobus van Dickelaer verkocht aan Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus 

Heijme, een huis zonder ondergrond, in Uden, ter plaatse gnd Dikkelaar, op 

erfgoed van voornoemde Jacobus, belast met de houtschat. De koopsom is 

voldaan. 

 

Jacobus de Dickelaer domum sine fundo consistentem in parochia de Uden ad 

locum dictum Dickelaer supra hereditatem dicti Jacobi ut dicebat vendidit 

Willelmo de (dg: H) Volkel ad opus Arnoldi Heijme promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis den houtscat et recognovit sibi de pecunia 

emptionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089r 17 do 18-02-1389. 

De broers Nijcholaus en Stephanus, kvw Lambertus die Raet van Empel, 

beloofden aan Willelmus van der Aa 34 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak 

voor elke mud, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren. 

 

Nijcholaus et (dg: Step) Stephanus fratres liberi quondam Lamberti die 

Raet de Empel promiserunt Willelmo (dg: de) van der Aa XXXIIII modios 

avene mensure de Busco scilicet de meliori minus una placke (dg: ad) de 

quolibet modio avene ad purificationis proxime futurum persolvendos (dg: 

et in Busco tradendos). Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 03 f. 89v. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1389. 

 

BP 1178 f 089v 01 do 18-02-1389. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc beloofde aan Nijcholaus de 

Sweertvegher 12½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc promisit Nijcholao !de 

Sweertvegher XII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 089v 02 do 18-02-1389. 

Adam zvw Adam van den Kerchove verkocht een hofstad, vóór 29 voet breed en 

achter 20 voet, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus van Boekel enerzijds en erfgoed van Margareta van Best 

anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan het water {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Adam filius quondam Ade van den Kerchove quoddam domistadium viginti 

novem pedatas ante et viginti pedatas retro in latitudine continens situm 

in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Gerardi de Boekel 

ex uno et inter hereditatem Margarete de Best ex uno tendens retrorsum ad 

aquam ibidem ut dicebat vendidit. 

 

BP 1178 f 089v 03 do 18-02-1389. 

Katherina wv Johannes van Hijntam droeg over aan Johannes nzv Clemencia dvw 

Martinus van Bordemans Hoeven sv voornoemde Katherina haar deel in alle 
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goederen, waarin voornoemde Clemencia was overleden. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Hijntam cum tutore (dg: et Ja 

Petrus) totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus bonis in 

quibus Clemencia filia quondam Martini de Bordemans Hoeven sororis olim 

dicte Katherine decessit quocumque sitis supportavit Johanni filio 

naturali dicte Clemencie promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus datum (dg: 

supra) quinta post Valentini. 

 

BP 1178 f 089v 04 do 18-02-1389. 

Petrus gnd Lizen soen droeg over aan Johannes nzvw Clemencia dvw Martinus 

van Bordemans Hoeve, tante van voornoemde Petrus, alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van voornoemde Clemencia. 

 

Petrus dictus Lizen soen (dg: totam partem) omnia bona sibi de morte 

quondam Clemencie filie quondam Martini de Bordemans Hoeve sue matertere 

successione advoluta quocumque consistentia sive sita supportavit Johanni 

filio naturali dicte quondam Clemencie promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 05 do 18-02-1389. 

Arnoldus gnd Corf van Hees beloofde aan Gerardus van Uden 19 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Corf de Hees promisit Gerardo de Uden XIX Hollant gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 06 do 18-02-1389. 

Johannes Buekentop beloofde aan Willelmus Coelnere 26 Hollandse gulden of 

de waarde en 12 plakken met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Johannes Buekentop promisit Willelmo (dg: Ko) Coelnere XXVI Hollant 

gulden seu valorem et XII placken ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 07 do 18-02-1389. 

De broers Johannes en Sijmon, kvw Sijmon gnd die Wever van Scijnle, en 

Henricus zvw Johannes gnd Meijelmans soen ev Hadewigis dvw voornoemde 

Sijmon verkochten aan Petrus nzvw Willelmus Grieten soen een tuin, gnd Ver 

Lizen Seghers Hof, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, naast de 

dijk aldaar, tussen Henricus Loze enerzijds en Johannes gnd de Zoemerman 

anderzijds. Eerstgenoemde Johannes beloofde dat Sophija dvw Arnoldus zvw 

voornoemde Sijmon des Wevers, zodra zij meerderjarig is, afstand zal doen. 

Voornoemde koper beloofde alle cijnzen die hieruit gaan te zullen betalen. 

 

Johannes Sijmon fratres liberi quondam Sijmonis dicti die Wever de 

Scijnle et Henricus filius quondam Johannis dicti Meijelmans soen maritus 

et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicti quondam Sijmonis 

quendam ortum dictum Ver Lizen Seghers Hof situm in parochia de (dg: d) 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde iuxta aggerem ibidem inter 

hereditatem Henrici Loze ex uno et inter hereditatem Johannis dicti #!de# 

Zoemerman ex alio ut alio ut dicebant vendiderunt Petro filio naturali 

quondam Willelmi Grieten soen supportaverunt cum omnibus litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Quo 

facto (dg: dic) primodictus Johannes promisit super omnia quod ipse 

Sophijam filiam quondam Arnoldi filii dicti quondam Sijmonis des Wevers 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad opus dicti emptoris faciet 

renunciare. Quo facto promisit dictus emptor super omnia quod ipse omnes 

census exinde solvendos dabit et exsolvet sic quod dictis venditoribus 
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dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 08 do 18-02-1389. 

Voornoemde Petrus nzvw Willelmus Grieten soen beloofde aan voornoemde 

Johannes zvw Sijmon die Wever van Scijnle een n-erfcijns van 20 schelling 

en 5 groten geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemde tuin, en 

dat hij binnen een jaar op deze tuin een huis van 3½ gebint zal plaatsen. 

 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum dictis Johanni (dg: 

Sijmoni et Henrico atque Sophije hereditarium censum quatuor librarum) 

filio quondam Sijmonis die Wever de Scijnle hereditarium censum XX (dg: 

lb) #s[olidorum]# et quinque grossorum monete hereditarie (dg: mediatim) 

purificationis (dg: de) ex dicto orto et (dg: quod ip) promisit super 

omnia quod ipse (dg: sup) supra dictum ortum unam domum (dg: trium) #{in 

margine sinistra:} trium et dimidie# ligaturarum infra annum datam 

presentium sine medio sequentem (dg: si) edificabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 09 do 18-02-1389. 

Voornoemde Petrus nzvw Willelmus Grieten soen beloofde aan Johannes en 

Sijmon, kvw Sijmon gnd Wever van Scijnle, Henricus zv Johannes Meijelmans 

soen en Sophija dvw Arnoldus zvw voornoemde Sijmon Wever een n-erfcijns van 

40 schelling en 10 groten geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemde tuin, en dat hij binnen een jaar, op deze tuin, een huis zal 

bouwen van 3½ gebint. 

 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Johanni Sijmoni liberis 

quondam Sijmonis dicti Wever de Scijnle et Henrico filio Johannis 

Meijelmans soen et Sophije filie quondam Arnoldi filii dicti quondam 

Sijmonis Wever hereditarium censum XL (dg: grossorum) #solidorum# et X 

grossorum monete hereditarie purificationis ex dicto orto promisit super 

omnia quod ipse supra dictum ortum unam domum (dg: trium ligaturarum 

infra annum situabit) trium et dimidie ligaturarum (dg: ed) infra annum 

situabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 10 do 18-02-1389. 

Rijcoldus Borchgreve verkocht aan Yda dvw Bernardus van Ghelre een 

lijfrente van 3 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde verkoper, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat naar de stadsmuur, naast erfgoed van Arnoldus Kreijt. 

 

Rijcoldus Borchgreve legitime vendidit Yde filie quondam Bernardi de 

Ghelre vitalem pensionem trium Hollant gulden seu valorem solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in viculo tendente 

a vico Vuchtensi (dg: ..) versus murum oppidi de Busco iuxta hereditatem 

Arnoldi Kreijt (dg: ex uno) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 11 do 18-02-1389. 

Gerardus van Huesellingen en Hubertus Claes soen van Alem beloofden aan 

Andreas zvw Arnoldus zv Lemkinus bakker 12 mud gerst, Bossche maat, met 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Gerardus de Huesellingen et Hubertus Claes soen de Alem promiserunt 

Andree filio quondam Arnoldi filii Lemkini pistoris XII modios (dg: bone) 

boni ordei mensure de Busco ad Martini proxime futurum persolvendos (dg: 

et in Busco tradendos). Testes datum supra. 
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BP 1178 f 089v 12 do 18-02-1389. 

Eligius gnd Loij Lentens soen van den Berghe beloofde aan Walterus Delijen 

soen 8 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-

1389) te leveren. 

 

Eligius dictus Loij #Lentens soen# van den Berghe promisit Waltero 

Delijen soen octo modios siliginis mensure de Busco ad festum Bartholomei 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 13 do 18-02-1389. 

De broers Johannes en Sijmon, kvw Sijmon die Wever van Scijnle, en Henricus 

zvw Johannes Meijelmans ev Hadewigis dvw voornoemde Sijmon die Wever, gaven 

uit aan Arnoldus die Wever zv Jacobus gnd van Dornssel een stuk land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, beiderzijds tussen Egidius van de 

Doorn; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen. Verkrijger beloofde 

hierop binnen een jaar een huis te bouwen van 3 gebinten. 

 

Johannes Sijmon fratres liberi quondam Sijmonis die Wever de Scijnle et 

Henricus filius quondam Johannis Meijelmans maritus et tutor legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie dicti quondam Sijmonis die Wever peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Luttel Eijnde inter 

hereditatem Egidii de Spina ex utroque latere coadiacentem ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum Arnoldo die Wever filio Jacobi dicti (dg: 

Coppe) de Dornssel ab eodem hereditarie possidendam pro censu (dg: domini 

fundi) domino duci exinde solvendo dando etc et pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia quod ipse supra 

dictam peciam terre unam domum trium ligaturarum infra annum situari 

procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 14 do 18-02-1389. 

Ghibo gnd Claes soen van den Leempoel smid verkocht aan Eustatius van 

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

gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Gevangenpoort naar het gemene water, tussen erfgoed van 

Egidius van Mechelen enerzijds en erfgoed van Albertus Buc van Lijt 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond (dg: voornoemd geld) 

en een lijfrente van 4 pond voornoemd geld op het leven van Johannes van Os 

des Plattijnmaker. 

 

Ghibo (dg: filius) dictus Claes soen van den Leempoel faber hereditarie 

vendidit Eustatio de Hedechusen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco in vico tendente a porta (dg: po) captivorum versus 

communem aquam ibidem inter hereditatem Egidii de Mechelen ex uno et 

inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu trium 

librarum (dg: dicte monete) et vitali pensione quatuor librarum dicte 

monete ad vitam Johannis de Os des Plattijnmaker exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 15 do 18-02-1389. 

Voornoemde Ghibo gnd Claes soen van den Leempoel smid verkocht aan 

voornoemde Eustatius van Hedechusen een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft in huizen en erven in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Heijlwigis Bexken 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Wetten bakker anderzijds, deze helft 

reeds belast met 50 schelling oude  pecunia. 
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Dictus Ghibo hereditarie vendidit dicto Eustatio hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo et 

area) medietate ad dictum venditorem spectante in domibus et areis sitis 

in Busco (dg: in) in vico Hijntamensi inter hereditatem Heijlwigis Bexken 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Wetten pistoris ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinquaginta 

solidis antique pecunie (dg: exin) #ex dicta medietate# solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 16 do 18-02-1389. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes zv Johannes van Os gewantsnijder 

8 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) 

te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Johanni filio Johannis de Os pannicide VIII 

Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 089v 17 do 18-02-1389. 

Arnoldus Luten soen beloofde aan Philippus Jozollo etc 15 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Arnoldus Luten soen promisit Philippo Jozollo etc XV aude scilde Francie 

ad (dg: p) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos pena I. 

Testes Berkel et Emont supra. 

 

1178 mf3 C 04 f. 90. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1389. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 19-02-1389. 

 

BP 1178 f 090r 01 do 18-02-1389. 

Destijds had Fredericus gnd van Boect ev Heijlwigis dv Henricus van den 

Loeken overgedragen aan Matheus, Johannes en Petrus, kv voornoemde Henricus 

van den Loeken, te weten aan voornoemde Matheus en Johannes voor een helft 

en aan voornoemde Petrus voor de andere helft, alle goederen, die aan hem 

en voornoemde Heijlwigis zullen komen na overlijden van de ouders van 

voornoemde Heijlwigis. Voornoemde Matheus, Johannes en Petrus droegen thans 

over aan Henricus zvw voornoemde Henricus van den Loeken, Marcelius zvw 

Johannes Pesels soen en Cristianus zv Petrus gnd Canen soen een helft van 

al voornoemde goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Notum sit universis quod cum Fredericus dictus de Boect maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie Henrici van den Loeken omnia et 

singula bona sibi et dicte (dg: He) Heijlwigi de morte quondam parentum 

dicte Heijlwigis successione (dg: advoluta) advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie supportasset Matheo Johanni et Petro 

liberis dicti Henrici van den Loeken scilicet dictis Matheo et Johanni 

pro una medietate et dicto Petro pro reliqua medietate prout in litteris 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis dicti Matheus (dg: Petrus) 

Johannes et Petrus unam medietatem dictorum bonorum omnium supportaverunt 

(dg: Zee) Henrico filio dicti quondam Henrici van den Loeken et (dg: Ze) 

Marcelio filio quondam Johannis (dg: Pedelmans) #Pesels# soen et 

Cristiano filio Petri dicti (dg: P-)-#C#-anen soen cum litteris et jure 

promittentes ratam servare. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta 

post Valentini. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1178 f 090r 02 do 18-02-1389. 

Marcelius zvw Johannes gnd Pesels soen beloofde aan voornoemde Matheus, 

Johannes, Petrus en Henricus, kvw Henricus van den Loeken, en Cristianus zv 

Petrus Canen soen te zullen leveren en betalen (1) een n-erfpacht van 4 
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lopen rogge, maat van Nuenen, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Nuenen, welke pacht van 3 mud wijlen voornoemde Henricus van den Loeken 

leverde aan zijn broer Gerardus van Hobergen, (2) een n-erfpacht van 6 

lopen gerst, maat van Nuenen, uit een b-erfpacht van 3 mud gerst, maat van 

Nuenen, welke pacht van 3 mud wijlen voornoemde Henricus van den Loeken 

leverde aan Henricus van den Loeken de jongere, (3) 1/6 deel van alle 

b-erfcijnzen, die wijlen voornoemde Henricus van den Loeken moet betalen, 

gaande uit al zijn goederen, zodat voornoemde broers Matheus, Johannes, 

Petrus en Henricus, en Cristianus daarvan geen schade ondervinden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Marcelius filius quondam Johannis dicti (dg: Pedelmans) #Pesels# soen 

promisit super omnia dictis Matheo Johanni Petro et Henrico liberis 

quondam Henrici van den Loeken et Cristiano filio Petri Canen soen quod 

ipse Marcelius dabit et exsolvet singulis annis hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Nuenen scilicet de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis dicte mensure dictus quondam Henricus van den Loeken 

solvere consuevit Gerardo de (dg: Hoghe Bergen) #Hobergen# suo fratri 

atque (dg: de he) hereditariam paccionem sex lopinorum ordei dicte 

mensure scilicet de hereditaria paccione trium modiorum ordei dicte 

mensure quam paccionem trium modiorum ordei dictus quondam Henricus van 

den Loeken solvere consuevit (dg: J) Henrico van den Loeken juniori atque 

unam sextam partem omnium (dg: censu) hereditariorum censuum quos dictus 

quondam Henricus van den Loeken ex hereditatibus et bonis suis (dg: suis) 

quibuscumque solvere consuevit et tenebatur sic quod dictis Matheo 

Johanni Petro Henrico fratribus et Cristiano dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1178 f 090r 03 do 18-02-1389. 

Cristianus zv Petrus gnd Canen soen beloofde aan Matheus, Johannes, Petrus 

en Henricus, kvw Henricus van den Loeken, en Marcelius zvw Johannes gnd 

Pesels soen te zullen leveren en betalen (1) een n-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Nuenen, uit voornoemde pacht van 3 mud rogge, (2) een 

n-erfpacht van 6 lopen gerst, maat van Nuenen, uit voornoemde pacht van 3 

mud gerst, (3) 1/6 deel van alle b-erfcijnzen, die wijlen voornoemde 

Henricus van den Loeken betaalde uit zijn erfgoederen, zodat voornoemde 

broers Matheus, Johannes, Petrus en Henricus, en Cristianus daarvan geen 

schade ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

(dg: d) Cristianus filius Petri dicti Canen soen promisit super omnia 

Matheo Johanni Petro et Henrico liberis quondam Henrici van den Loeken et 

Marcelio filio quondam Johannis dicti (dg: Pedelmans) #Pesels# soen quod 

ipse Cristianus dabit et solvet singulis annis hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de (dg: L) Nuenen scilicet de supradicta 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure atque hereditariam 

paccionem (dg: dimidii) sex lopinorum ordei dicte mensure scilicet de 

(dg: de) supradicta paccione trium modiorum (dg: siliginis) #ordei# dicte 

mensure atque unam sextam partem omnium hereditariorum censuum quos 

dictus quondam Henricus van den Loeken ex hereditatibus [et bonis] suis 

quibuscumque solvere consuevit sic quod dictis Matheo Johanni Petro et 

Henrico fratribus et Marcelio dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto P[etro]. 

 

BP 1178 f 090r 04 do 18-02-1389. 

Voornoemde broers Matheus, Johannes, Petrus en Henricus, kvw Henricus van 

den Loeken, beloofden aan voornoemde Marcelius zvw Johannes gnd Pesels soen 

en Cristianus zv Petrus gnd Canen soen te zullen leveren en betalen (1) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, uit voornoemde pacht van 3 mud 

rogge, (2) een n-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Nuenen, uit voornoemde 

pacht van 3 mud gerst, (3) 4/6 deel van alle b-erfcijnzen, die wijlen 
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voornoemde Henricus van den Loeken uit zijn erfgoederen betaalde, zodat 

voornoemde Marcelius en Cristianus daarvan geen schade ondervinden. 

 

Duplicetur. 

Dicti Matheus Johannes Petrus et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

van den Loeken promiserunt (dg: indivisi) indivisi super omnia (dg: 

omnia) dictis Marcelio et Cristiano quod ipsi quatuor fratres #dabunt et 

solvent hereditarie# hereditariam paccionem !hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de (dg: ?d) Nuenen de dicta paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure atque hereditariam paccionem duorum 

modiorum ordei dicte mensure de (dg: dicta) supradicta paccione trium 

modiorum ordei atque quatuor sextas partes omnium hereditariorum censuum 

quos dictus quondam Henricus van den Loeken ex hereditatibus et bonis 

suis quibuscumque solvere consuevit sic quod dictis Marcelio et Cristiano 

dampna exinde non exinde. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 090r 05 do 18-02-1389. 

Voornoemde broers Henricus en Petrus, kvw Henricus van den Loeken, en 

voornoemde Marcelius zvw Johannes gnd Pesels soen en Cristianus zv Petrus 

gnd Canen soen droegen over aan de broers Matheus en Johannes, kvw 

voornoemde Henricus Loekens soen, hun deel in een b-erfcijns van 20 

schelling, die Johannes Tempeler de jongere met Sint-Remigius betaalde aan 

voornoemde Henricus van den Loeke de jongere, zijn broer Gerardus en zijn 

schoonzoon Sijmon, gaande uit een tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd aan die 

Boerter Straat. De brief overhandigen aan voornoemde Matheus. 

 

(dg: Dicti Marce) Dicti Henricus et Petrus fratres liberi quondam Henrici 

van den Loeken Marcelius et Cristianus predicti totam partem et omne jus 

eis competentes quovis modo in hereditario censu XX solidorum quem 

Johannes Tempeler junior solvere consuevit (dg: hereditarie Remigii) 

dicto Henrico van den Loeke juniori Gerardo eius fratri et Sijmoni suo 

(dg: f) genero hereditarie Remigii ex quodam orto sito in parochia de 

Nuenen ad ocum dictum aen die Boerter Straet cum suis attinentiis ut 

dicebat supportaverunt Matheo et Johanni fratribus liberis dicti quondam 

Henrici Loekens soen promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Matheo. 

 

BP 1178 f 090r 06 do 18-02-1389. 

De broers Johannes, Matheus en Petrus, kvw Henricus gnd van den Loeken van 

Nuenen, en voornoemde Marcelius zvw Johannes gnd Pesels soen en Cristianus 

zv Petrus gnd Canen soen droegen over aan Henricus zv voornoemde Henricus 

van den Loeken hun deel in (1) twee delen van een akker gnd die Hage, die 

was van wijlen Henricus Boemelmans, in Nuenen, met recht van weg, (2) twee 

delen, van een eusel gnd Kalverhof, in Nuenen, die was van Henricus gnd 

Boemelmans, welke delen wijlen voornoemde Henricus van den Loeken verworven 

had van Johannes Noijart van Wetten. Voornoemde broers Johannes, Matheus en 

Petrus, en Marcelius en Cristianus behouden hun recht van weg over deze 

delen. 

 

Johannes Matheus et (dg: He) Petrus fratres liberi quondam Henrici dicti 

van den Loeken de Nuenen #Marcelius et Cristianus predicti# totam partem 

et omne (dg: -s) jus omne competentes in duabus partibus dictis twee 

kijnsdelen cuiusdam agri dicti die Haghe qui fuerat quondam Henrici 

Boemelmans cum suis attinentiis sito in parochia de Nuenen #cum sua via# 

atque in duabus partibus dictis twee kijnsdeel cuiusdam hereditatis dicte 

eeusel (dg: site in dicta parochia) dicte Calverhof site in dicta 

parochia que fuerat Henrici dicti Boemelmans quas portiones predictas 

#cum sua via# dictus quondam Henricus van den Loeken erga Johannem 

Noijart de Wetten acquisiverat ut dicebant supportaverunt Henrico filio 

dicti (dg: Joh) Henrici van den Loeken promittentes ratam servare salvo 

tamen cuicumque dictorum Johannis Mathei Petri fratrum Marcelii et 
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Cristiano suo pleno jure eundi redeundi pergendi et ambulandi per dictas 

portiones quotiens indigebunt et voluerint. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 090r 07 vr 19-02-1389. 

Willelmus van Orthen beloofde aan Johannes Vinninc goudsmid 200 oude 

schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Willelmus. Vroeg in de morgen, twee uur voor het slaan van de mis van 

H.Maria. 

 

Willelmus de Orthen promisit Johanni Vinninc aurifabro IIc aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes Berkel et Coptiten (dg: detur dicto 

Willelmo) datum sexta post Valentini (dg: detur dicto Willelmo ho) de 

mane per spacium (dg: unius ho) duarum horarum ante pulsum misse Marie. 

Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

BP 1178 f 090r 08 vr 19-02-1389. 

Henricus van Erpe zvw Leonius van Erpe verkocht aan Arnoldus die 

Pasteijbecker zvw Zebertus van Erwen een b-erfcijns van 12 pond 15 

schelling geld, te betalen met Sint-Jan-Baptist, gaande uit (1) ¼ deel van 

een huis en erf, eertijds van Rodolphus Koijt, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus van Laer enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Arnoldus Koijt anderzijds, te weten het ¼ deel van 

het huis en erf naast erfgoed van voornoemde wijlen Henricus van Laer, (2) 

¼ deel van een tuin achter voornoemd huis en erf, over het water, te weten 

het ¼ deel richting de stadsmuur, welke cijns Henricus gekocht had van zijn 

broer Leonius zvw Leonius van Erpe evw Agnes dvw Nijcholaus van Megen. 

 

Henricus de Erpe filius quondam Leonii de Erpe hereditarium censum 

duodecim librarum et quindecim solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste ex quarta parte domus et aree que fuerat 

Rodolphi Koijt site in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Henrici quondam de Laer ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Koijt 

ex alio videlicet ex illa quarta parte dicte domus et aree que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti quondam Henrici de Laer atque ex quarta 

parte cuiusdam orti siti retro (dg: dicta) domum et aream predictam ultra 

aquam ibidem scilicet ex illa quarta parte (dg: parte) dicti orti que 

sita est versus murum oppidi de Buscoducis quem censum (dg: Leonius 

filius quondam Leonii de Erpe d primodictus Leonius) Henricus erga (dg: 

dic) Leonium (dg: suum filium fratrem) filium quondam Leonii de Erpe 

#maritum quondam Agnetis sue uxoris filie quondam Nijcholai de Megen# 

suum fratrem acquisiverat emendo prout vendidit (dg: Godefrido Ketelaer) 

Arnoldo die Pasteijbecker filio quondam Zeberti de Erwen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1178 f 090r 09 vr 19-02-1389. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 090r 10 vr 19-02-1389. 

Henricus van Erpe verkocht aan voornoemde Arnoldus Pasteijbecker een 

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

huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen het klooster der 

Predikheren enerzijds en erfgoed van Bertoldus van Hoesden anderzijds, aan 

hem overgedragen door zijn broer Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus 

van Megen. 

 

Henricus de Erpe hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

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

Hijntamensi inter conventum fratrum predicatorum ex uno et inter 
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hereditatem Bertoldi de Hoesden ex alio supportatum sibi a Leonio #de 

Erpe# suo fratre marito et tutore legitimo Agnetis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Megen prout in litteris vendidit dicto Arnoldo 

Pasteijbecker supportavit cum (?dg: ?litteris) omnibus litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 090r 11 vr 19-02-1389. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 05 f. 90v. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1389. 

 

BP 1178 f 090v 01 za 20-02-1389. 

Johannes Suijsken, Reijnskina wv Arnoldus Ghiben soen, Arnoldus, Yda en 

Katherina, kv voornoemde Reijnskina, voor zich en voor Elizabeth dv 

voornoemde Reijnskina, en Theodericus Wenemaers soen ev Zegheradis dvw 

Willelmus gnd Wauthems soen maakten een erfdeling van goederen, die aan hen 

behoren, die waren van wijlen Johannes Pels. 

Voornoemde Johannes Suijsken kreeg (1) een stuk beemd in Heeswijk, naast 

erfgoed behorend tot de goederen van Veerdonk, (2) de helft van een beemd 

in Schijndel, bij Kilsdonk, over het water gnd die Aa, aan de kant richting 

Schijndel, naast Nijcholaus Bloijmans enerzijds en Henricus Bloijman 

anderzijds, (3) een hofstad en tuin, in Dinther, naast Theodericus van 

Gheffen, (4) de helft van een akker tegen het eind van voornoemde tuin 

gelegen, naast voornoemde Theodericus van Gheffen, te weten de helft 

richting voornoemde Theodericus van Gheffen, (5) de helft van een stuk 

broekland, gelegen aan het eind van voornoemde akker, te weten de helft 

richting voornoemde Theodericus van Gheffen, (6) een stuk land, gnd dat 

Rodeland, in Dinther, ter plaatse gnd in het Rijcsel, naast Willelmus Vos, 

(7) een stuk land, gnd die Brake, en een streep aangelegen land, in 

Dinther, ter plaatse gnd in het Kerkveld, beiderzijds tussen Egidius van 

Berlaer, (8) de helft van aan streep land, in Dinther, ter plaatse gnd in 

die Beirckart, tussen Johannes van der After enerzijds en Theodericus van 

Gheffen anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes van der 

After, (9) een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd in het Kerkveld, 

tussen voornoemde Egidius van Berlaer enerzijds en Godefridus die Heelt 

anderzijds, (10) een stuk land aldaar, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en 

kv Willelmus Rucvens anderzijds, (11) een stuk beemd, gnd die Kloot, in 

Dinther, ter plaatse gnd in die Kerkbeemd. Voornoemde Reijskina en haar 

kinderen Arnoldus, Yda en Katherina beloofden dat voornoemde Elizabeth dv 

voornoemde Reijnskina met deze deling zal instemmen. 

 

Johannes Suijsken (dg: Re) Reijnskina (dg: filia) relicta quondam Arnoldi 

Ghiben soen Arnoldus Yda Katherina liberi eiusdem Reijnskine cum tutore 

pro se et pro Elizabeth filia dicte Reijnskine Theodericus Wenemaers soen 

maritus et tutor legitimus Zegheradis sue uxoris filie quondam Willelmi 

dicti Wauthems soen palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: 

paccionem) fecisse de quibusdam bonis ad se specantibus que fuerant 

quondam Johannis Pels ut dicebant mediante qua divisione pecia prati sita 

in parochia de Hezewijc iuxta hereditatem spectantem ad bona de Veerdonc 

(dg: ex uno) item medietas prati siti in parochia de Scijnle prope 

Kilsdonc ultra aquam dictam die Aa in latere versus Scijnle iuxta 

hereditatem Nijcholai Bloijmans (dg: kijnderen) ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: B) Bloijman ex alio item domistadium et ortus 

siti in parochia de Dijnter contigue iuxta hereditatem Theoderici de 

Gheffen item (dg: pecia terre) medietas agri siti (dg: ad) contigue ad 

finem #iam#-dicti orti iuxta hereditatem dicti Theoderici de Gheffen 

scilicet illa medietas que sita versus dictam hereditatem Theoderici de 
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Gheffen #{in margine sinistra:} atque medietas pecie paludis siti ad 

finem eiusdem agri scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem 

dicti Theoderici de Gheffen# item pecia terre #dat Rodelant# sita in 

parochia de Dijnter in loco dicto int (dg: Rijss) Rijcsel contigue iuxta 

hereditaten Willelmi Vos item pecia terre dicta die Brake (dg: sita) et 

(dg: sita) #strepa# terre sibi adiacens site in parochia de Dijnter in 

loco dicto int Kercvelt (dg: contigue) inter hereditatem Egidii de 

Berlaer ex utroque latere coadiacentem item medietas cuiusdam strepe 

terre site in parochia de Dijnter in loco dicto in die Beirckart (dg: q) 

inter hereditatem (dg: The) #Johannis# van der After ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Gheffen ex alio scilicet illa medietas que sita 

est versus hereditatem #dicti# Johannis van der After item pecia terre 

sita in (dg: loco dicto int) parochia de Dijnter in loco dicto int 

Kercvelt inter hereditatem dicti Egidii de Berlaer ex uno et inter 

hereditatem (dg: Rode) Godefridi die (dg: Heilt) Heelt ex alio item pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: dictorum) Willelmi Rucvens ex alio item pecia 

prati #dicta die Cloet# sita in parochia de Dijnter in loco dicto in die 

Kercbeemt ut dicebant dicto Johanni Suijsken cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes cum tutore ratam servare et (dg: eq) dampna 

equaliter portabunt promiserunt insuper dicti (dg: Rijns) Reijskina 

Arnoldus Yda Katherina eius liberi cum tutore super omnia quod ipsi 

dictam Elizabeth filiam (dg: dictam) dicte (dg: Elizabeth) #Reijnskine# 

dicte divisioni facient consentire et ratam servare (dg: servare). Testes 

Aa et Willelmus datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1178 f 090v 02 za 20-02-1389. 

Voornoemde Reijnskina wv Arnoldus Ghiben soen en haar kindern Arnoldus, 

Yda, Katherine en Elizabeth kregen (1) een stuk land en een aangelegen stuk 

beemd, in Dinther, achter de kerk aldaar, naast erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en Godefridus die Heelt anderzijds, (2) een hofstad in 

Dinther, tussen voornoemde Johannes Suijskens enerzijds en Henricus Pels 

anderzijds, (3) de helft van een akker, gelegen aan het eind van voornoemde 

hofstad, naast Theodericus van Gheffen enerzijds en Henricus Pels 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Henricus Pels, (4) de 

helft van een stuk broekland, gelegen aan het eind van voornoemde akker, 

tussen voornoemde Henricus Pels enerzijds en voornoemde Theodericus van 

Gheffen anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Henricus Pels. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre #et pecia prati sibi adiacens# site 

(dg: retro eccl) in parochia de Dijnter retro ecclesiam ibidem (dg: inter 

X) juxta hereditatem mense sancti spiritus in Busco (dg: et) ex uno et 

inter hereditatem Godefridi die Heelt ex alio item domistadium situm in 

parochia de Dijnter inter hereditatem dicti Johannis Suijskens ex uno et 

inter hereditatem Henrici Pels ex alio aque medietas #agri# siti ad finem 

dicti domistadii (dg: inter) iuxta hereditatem Theoderici de Gheffen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Pels ex alio scilicet illa medietas que 

sita est (dg: con) versus hereditatem dicti Henrici (dg: Pels) Pels atque 

#medietas# pecie (dg: t) paludis sita ad finem (dg: dicti) iamdicti agri 

inter hereditatem dicti Henrici Pels ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici de Gheffen ex alio scilicet illa medietas que sita est versus 

hereditatem dicti Henrici Pels dictis Reijnskine Arnoldo Yde et Katherine 

et Elizabeth eius liberis cessit in partem promittentes ratam servare et 

dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 090v 03 za 20-02-1389. 

Voornoemde Theodericus Weenmaers soen kreeg (1) de helft van een beemd, in 

Schijndel, bij Kilsdonk, over het water gnd die Aa, richting Schijndel, 

naast Nijcholaus Bloijmans enerzijds en Henricus Bloijman anderzijds, (2) 

de helft van een streep land, in Dinther, ter plaatse gnd in die Beirckart, 

tussen Johannes van der After enerzijds en Theodericus van Gheffen 
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anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Theodericus van Geffen, 

(3) een stuk land, gnd dat Lange Reijtsel, in Dinther, ter plaatse gnd in 

het Reitsel, tussen erfgoed van de heer van Helmond enerzijds en Willelmus 

Vos anderzijds, (4) een stuk land, ter plaatse gnd in het Reitsel, tussen 

Arnoldus Heijme enerzijds en Egidius die Kousmaker anderzijds. Voornoemde 

Reijskina en haar kinderen Arnoldus, Yda en Katherina beloofden dat 

Elizabeth dv voornoemde Reijnskina met deze deling zal instemmen. 

 

Et mediante qua divisione medietas prati siti in parochia de Scijnle 

prope Kilsdonc ultra aquam dictam die Aa in latere versus Scijnle iuxta 

hereditatem (dg: Nij liberorum quondam) Nijcholai Bloijmans (dg: 

kijnderen) ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: B) Bloijman ex alio 

item medietas cuiusdam strepe terre site in parochia de Dijnter in loco 

dicto in die Beirckart inter hereditatem Johannis van der After ex uno et 

inter hereditatem Theoderici de Gheffen ex alio scilicet illa medietas 

que sita est versus dictam hereditatem dicti Theoderici de Geffen item 

pecia terre dicta dat Lange Reijtsel sita in parochia de Dijnter in loco 

dicto (dg: op) #int# Reijtsel inter hereditatem domini de Helmont ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Vos ex alio item pecia terre sita in dicto 

loco (dg: op) int Reijtsel vocato inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno 

et inter hereditatem Egidii die Kousmaker ex alio ut dicebat dicto 

Theoderico Weenmaers soen cesserunt in partem promittentes cum tutore 

ratam servare et dampna equaliter portabunt promiserunt insuper dicti 

Reijskina Arnoldus Yda et Katherina cum tutore quod ipsi dictam Elizabeth 

filiam dicte Reijnskine divisioni hereditarie facient consentire et 

perpetue ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 090v 04 za 20-02-1389. 

Walterus van Hijntham verkocht aan Nijcholaus Spijerinc Meeus soen een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Egidius Voghel de jongere aan voornoemde 

Walterus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad, 

buiten de stadsmuur van Den Bosch, naast de Baseldonkse Poort, tussen 

erfgoed van Petrus Rovers soen van den Eijnde enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Walterus anderzijds, zowel vóór als achter 20 voet breed. 

 

Walterus de Hijntham hereditarium censum (dg: qu) quatuor librarum monete 

quem Egidius Voghel junior promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito extra murum 

oppidi de Busco iuxta portam dictam die Baseldoncssche Port inter 

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

dicti Walteri ex alio et quod domistadium continet tam ante quam retro 

viginti pedatas in latitudine (dg: ut dicebat) prout in litteris vendidit 

Nijcholao Spijerinc (dg: Meus) #Meeus# soen supportavit cum litteris et 

jure promittens (dg: ratam) super habita et habenda ratam servare et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1178 f 090v 05 za 20-02-1389. 

Godefridus Vleminc verkocht aan Franco gnd Croke een n-erfpacht van 1 mud 

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

mudzaad roggeland, gnd die Brake, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de 

gemeint, reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Godefridus Vleminc hereditarie vendidit Franconi dicto Croke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: Buss) Busco tradendam ex una modiata terre 

siliginee dicta die Brake sita in parochia de Vucht sancti (dg: Petri) 

#Lamberti# inter communitatem circumquaque coadiacentem promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 090v 06 za 20-02-1389. 

Baudekinus van Bijnen verkocht aan Elizabeth dvw Henricus die Moelnere een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en 2 bunder aangelegen beemd, in Veghel, 

tussen Johannes die Smit enerzijds en Johannes Truden soen anderzijds, 

reeds belast met 2 cijnshoenderen. 

 

Baudekinus de Bijnen hereditarie vendidit Elizabeth filie quondam Henrici 

die Moelnere hereditariam paccionem (dg: d) unius modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Johannis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et (dg: quatuor ....) duobus bonariis prati 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Vechel inter hereditatem Johannis 

die Smit ex uno et inter hereditatem Johannis Truden soen ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: di) duobus pullis censualibus exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 06 f. 91. 

 in profesto Petri ad cathedram: zondag 21-02-1389. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 20-02-1389. 

 

BP 1178 f 091r 01 zo 21-02-1389. 

Theodericus gnd Weenmaers soen ev Zegheradis dvw Willelmus gnd Wauthems 

soen verkocht aan Egidius Scoerwegge kousenmaker een stuk land, in Dinther, 

ter plaatse gnd in het Reitsel, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en 

voornoemde Egidius Scuerweggen anderzijds. 

 

Theodericus dictus Weenmaers soen maritus et tutor legitimus Zegheradis 

sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Wauthems soen peciam terre sitam 

in parochia de Dijnter in loco dicto int Reijtsel inter hereditatem 

Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem Egidii Scuerweggen caligatoris 

ex alio ut dicebat vendidit dicto Egidio Scoerwegge promittens warandiam 

tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes Rover et Dordrecht 

datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1178 f 091r 02 zo 21-02-1389. 

Yvels van der Bolst gaf uit aan Johannes van Macharen zvw Arnoldus gnd 

Stroelen een akker, in Erp, ter plaatse gnd op die Bolst, naast de plaats 

gnd Torfven enerzijds en Goeswinus Moncs soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus gnd Wever; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Erp, met Lichtmis op het onderpand 

te leveren. 

 

(dg: Yw) Yvels van der Bolst quendam agrum terre situm in parochia de 

Erpe ad locum dictum op die Bolst iuxta locum dictum Torfvenne (dg: inter 

hereditatem) ex uno et inter hereditatem Goeswini Moncs! soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Henrici dicti Wever (dg: et cum 

reliquo fine et cum) dedit ad hereditariam paccionem Johanni de Macharen 

filio quondam (dg: Jo) Arnoldi dicti Stroelen ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditaria paccione XIII lopinis siliginis mensure de 

Erpe danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictum agrum 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 03 zo 21-02-1389. 

Gerardus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 04 za 20-02-1389. 

Johannes Hoet van Mechelen verkocht aan Andreas van Audrigen een 
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n-erfcijns34 van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, 

aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Theodericus Mangelant enerzijds en 

erfgoed van wijlen Hermannus Lerse anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 8 pond voormoemd geld. 

 

Johannes Hoet de Mechelen hereditarie vendidit Andree de Audrigen 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis mediatim Domini ex (dg: dicta) domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

Theoderici Mangelant ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni Lerse 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu (dg: domini ducis et hereditario) hereditario 

censu octo librarum dicte monete exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes Berkel et (dg: Dij) Dordrecht datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1178 f 091r 05 za 20-02-1389. 

Adam zv Johannes Hoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam filius Johannis Hoet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 06 za 20-02-1389. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus droeg over aan Johannes Bathen soen en 

Henricus Hadewigen brouwer 113 oude schilden, aan hem beloofd35 door 

Mathijas die Cuper van Gorichem. 

 

O. 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi (dg: II) centum et XIII 

aude scilde promissos sibi a Mathija die Cuper de Gorichem prout in 

litteris supportavit Johanni Bathen soen et Henrico Hadewigen braxatori 

#cum litteris#. Testes Aa et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 07 za 20-02-1389. 

Johannes van der Dussen en Johannes van Herlaer heer van Meerwijk beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 

18-04-1389; 8+31+18=57 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes van der Dussen et Johannes de Herlaer dominus de Merewijc 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad pasca proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Berkel et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 08 za 20-02-1389. 

Walterus van Hijntam verkocht aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen een 

b-erfcijns van 8 pond, die Gerardus zvw Ghibo van Casteren aan voornoemde 

Walterus beloofd had, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad, zowel vóór als achter 20 voet 

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

Celi, tussen erfgoed van Egidius Voeghel enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Walterus anderzijds. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum octo librarum quem Gerardus 

filius quondam Ghibonis de Casteren promisit se daturum et soluturum 

dicto Waltero hereditarie mediatim (dg: D) omnium et mediatim Johannis ex 

quodam domistadio XX pedatas tam ante quam retro (dg: re) in latitudine 

continente sito extra murum oppidi de Busco iuxta aggerem per quem itur 

versus claustrum de Porta Celi inter hereditatem Egidii Voeghel ex uno et 

inter hereditatem dicti Walteri ex alio prout in litteris (dg: atque ex 

                         
34 Zie → BP 1182 p 285r 08 do 23-12-1400, maning van 3 achterstallige jaren. 
35 Zie ← BP 1178 f 070v 07 wo 13-01-1389, belofte op 24-06-1389 113 oude 

schilden te betalen. 
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edificiis supra dictam dictam consistentibus) vendidit Nijcholao 

Spijerinc Meus soen supportavit cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 091r 09 za 20-02-1389. 

Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer verklaarde ontvangen36,37,38,39 te hebben 

alle achterstallige termijnen van een lijfpacht40 van 4 mud rogge, die 

Petrus Pulslauwer zvw voornoemde Rodolphus moet leveren aan voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus filius naturalis quondam Rodolphi Pulslauwer palam recognovit 

sibi fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in presentem (dg: de) occacione vitalis 

pensionis quatuor modiorum siliginis quam Petrus Pulslauwer filius dicti 

quondam Rodolphi dicto Henrico solvere tenetur annuatim ad vitam eiusdem 

(dg: ?S) Henrici ut dicebat salva dicto Henrico sua vitali pensione. 

Testes ?Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

1178 mf3 C 07 f. 91v. 

 Sexta post Mathije: vrijdag 26-02-1389. 

 Dominica post Mathije: zondag 28-02-1389. 

 

BP 1178 f 091v 01 vr 26-02-1389. 

Philippus Jozollo verklaarde41 ontvangen te hebben van Goessuinus Steenwech 

50 oude schilden, die voornoemde Goessuinus en zijn medestanders beloofd 

hadden aan voornoemde Philippus, tbv zijn meesters. 

 

Philippus (dg: Joh) Jozollo recognovit se recepisse a Goessuino Steenwech 

L aude scilde quos dictus Goessuinus et eius fideiussores dicto Philippo 

ad opus suorum magistrorum in litteris scabinorum de Busco promiserat ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes Aa et Dordrecht datum sexta post 

Mathije. 

 

BP 1178 f 091v 02 vr 26-02-1389. 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle beloofde aan de secretaris, tbv 

Laurencius van den Broijle van Orthen, 17 Hollandse gulden en 6 Vlaamse 

plakken of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis over een jaar (zo 

25-12-1390) en de andere helft over 2 jaar (ma 25-12-1391). 

 

Hermannus filius naturalis quondam Petri de Waderle promisit mihi ad opus 

Laurencii van den Broijle de Orthen (dg: octo et dimidium) #XVII# Hollant 

gulden et (dg: III) #VI# Vleemsche placken vel valorem #mediatim# a 

nativitatis Domini proxime ultra annum et (dg: ..) #mediatim# ultra duos 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 103v 01 wo 17-02-1384, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
37 Zie → BP 1178 f 112r 11 di 13-07-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
38 Zie → BP 1178 f 190r 03 vr 19-05-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
39 Zie → BP 1179 p 270v 01 vr 07-07-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
40 Zie → BP 1181 p 351r 02 do 10-04-1399, Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer 

droeg een lijfpacht over van 4 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Rodolphus beloofd had aan Eustatius van Hedechusen, tbv voornoemde 

Henricus, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 
41 Zie → BP 1183 f 062v 06 vr 22-12-1402, soortgelijke verklaring. 
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annos persolvendos. Testes Coptiten et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 03 vr 26-02-1389. 

Gerardus van Huessellingen verkocht aan Gerardus Heerken de jongere een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) 7½ hont land, in Alem, ter plaatse gnd Asmijt, tussen 

kinderen gnd des Joeden Kijnder enerzijds en Oda gnd die Ledich anderzijds, 

(2) ½ morgen land, in Alem, ter plaatse gnd die Woerden, tussen Jacobus 

Judas enerzijds en voornoemde Oda anderzijds, (3) 1 morgen land, in Alem, 

in een eiland aldaar, tussen Willelmus Engelen soen enerzijds en voornoemde 

Jacobus Judas anderzijds, (4) een schaar aldaar, achter de villa van Alem, 

ter plaatse gnd die Alemse Weide Wert, (5) ½ morgen land, in Alem, ter 

plaatse gnd dat Oude Recke, tussen voornoemde Willelmus Enghelen soen 

enerzijds en Johannes Margrieten soen anderzijds, (6) een hofstad, in Alem, 

ter plaatse gnd die Crochem, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden 

enerzijds en Johannes Arts soen anderzijds, (7) een huis en tuin, waarin 

voornoemde verkoper thans woont, in Alem, tussen Henricus Gruijs enerzijds 

en Fissia wv Theodericus Judas anderzijds, (8) 1½ hont land, in Alem, ter 

plaatse gnd op die Meren, tussen Hubertus Claes soen enerzijds en 

voornoemde Willelmus Engelen soen anderzijds, reeds belast met 20 schelling 

geld. 

 

Gerardus de Huessellingen hereditarie vendidit Gerardo Heerken juniori 

hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex VIIJ hont terre dicti venditoris sitis in parochia de 

Alem in loco dicto Asmijt inter hereditatem dictorum! des Joeden Kijnder 

ex uno et hereditatem (dg: liberorum) Ode dicte die Ledich ex alio atque 

ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia ad locum dictum die 

Woerden inter hereditatem Jacobi Judas ex uno et hereditatem dicte Ode ex 

alio item ex uno jugero terre sito in dicta parochia in insula ibidem 

inter hereditatem Willelmi Engelen soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Jacobi Judas ex alio item ex proventu dicto een schaer sito ibidem retro 

villam de Alem in loco dicto die Alemsche Weijde Wert item ex dimidio 

jugero terre sito in dicta parochia in loco dicto (dg: dAud) dat Aude 

Recke inter hereditatem dicti Willelmi Enghelen soen ex uno et 

hereditatem Johannis Margrieten soen ex alio item ex domistadio sito in 

dicta parochia in loco dicto die Crochem inter hereditatem abbatis sancti 

Trudonis ex uno et hereditatem Johannis Arts soen ex alio item ex domo et 

orto in quibus dictus venditor ad presens moratur sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici Gruijs ex uno et hereditatem Fissie relicte 

quondam (dg: Theoderici Judas ex) Theoderici Judas ex alio item ex uno et 

dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto op die Meren 

inter hereditatem Huberti Claes soen ex uno et hereditatem Willelmi 

Engelen soen predicti ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XX solidis monete inde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Heijme et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 04 vr 26-02-1389. 

Reijnkinus zvw Johannes Emmen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnkinus filius quondam Johannis Emmen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 05 ±vr 26-02-1389. 

Arnoldus Ruver verkocht aan Arnoldus Pasteijdebecker Zebrechts soen een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, te betalen met {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Arnoldus Ruver hereditarie vendidit Arnoldo Pasteijdebecker Zebrechts 

soen hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum 
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hereditarie in festo (dg: nativitatis Domini) beati. 

 

BP 1178 f 091v 06 ±vr 26-02-1389. 

Jordanus van Hoculem verkocht aan Ghisbertus Vullinc de helft van een kamer 

met ondergrond, in Den Bosch, over de Beurdse Brug, tussen erfgoed van 

Willelmus van Kessel kramer enerzijds en erfgoed van Petrus van Wetten 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van Willelmus, 

alsmede de andere helft van voornoemde kamer te weten de helft naast 

erfgoed van voornoemde Petrus, welke helften voornoemde Jordanus gekocht 

had van Mathijas Mutsaert wollenklerenwever. Zou er uit voornoemde kamer 

meer betaald moeten worden dan 32 schelling geld, dan zal voornoemde 

Jordanus dat terugbetalen. 

 

Jordanus de Hoculem medietatem cuiusdam camere cum eius fundo (dg: que 

fuerat quondam Petri de Kessel) site in Busco ultra pontem dictum 

communiter die Boerdsche Brugge inter hereditatem Willelmi de Kessel (dg: 

ex uno) institoris ex uno et inter hereditatem Petri de Wetten ex alio 

videlicet illam medietatem dicte camere cum eius fundo que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem predicti Willelmi atque reliquam 

medietatem eiusdem camere cum eius fundo videlicet illam medietatem que 

sita est contigue juxta hereditatem dicti Petri quas duas medietates 

camere supradicte cum suo fundo dictus Jordanus erga Mathijam Mutsaert 

#textorem laneorum# emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Ghisberto Vullinc supportavit cum dictis litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

promisit super omnia si (dg: de dict) ex dicta camera cum eius fundo plus 

solvetur quam XXX duo solidi monete hoc dictus Jordanus dicto Ghisberto 

restaurabit et refundet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 07 ±vr 26-02-1389. 

Zibertus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zibertus de Hoculem prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 08 ±vr 26-02-1389. 

Willelmus Moelnere deed tbv voornoemde Ghisbertus Vullinc afstand van 

voornoemde kamer met ondergrond. 

 

Willelmus Moelnere supra predicta camera cum eius fundo etc ad opus dicti 

Ghisberti Vullinc hereditarie renunciavit promittens servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 091v 09 ±vr 26-02-1389. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Willelmus Moelnere 30 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit Willelmo Moelnere predicto XXX Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 091v 10 ±vr 26-02-1389. 

Henricus Crabbaert zv Theodericus Scout schoenmaker verkocht aan Willelmus 

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

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel van een huis 

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

de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes Cuper enerzijds en 

voornoemde gemene weg anderzijds, belast met 1/3 deel van 50 schelling 

geld. 
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Henricus Crabbaert filius Theoderici Scout sutoris hereditarie vendidit 

Willelmo de Volkel hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex tercia parte ad se 

spectante domus et aree site in Busco ad vicum tendentem a vico 

Hijnthamensi ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis 

Cuper ex uno et inter dictum communem vicum ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta tercia parte 

quinquaginta solidorum monete ex dicta tercia parte de jure solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 091v 11 zo 28-02-1389. 

Reijnerus Haengrave zv Johannes van den Zande verkocht aan Reijnerus van 

Vinckenscoet een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 lopen roggeland, maat van Lieshout, 

in Lieshout, beiderzijds tussen erfgoed van het huis of klooster van 

Lieshout, (2) een stuk land, in Lieshout, tussen voornoemde Johannes van 

den Zande enerzijds en Nijcholaus Mijs soen anderzijds, (3) ½ bunder beemd, 

in Lieshout, ter plaatse gnd in die Brake, beiderzijds tussen erfgoed van 

voornoemd huis of klooster van Lieshout, (4) ½ bunder beemd, in Lieshout, 

ter plaatse gnd in Esedonk, tussen voornoemde Johannes van den Zande 

enerzijds en Heijlwigis dv voornoemde Johannes van den Zande anderzijds. 

Verkoper en zijn voornoemde vader Johannes van den Zande beloofden lasten 

af te handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Solvit VI grossos Flandrienses. 

Reijnerus Haengrave filius (dg: quondam) Johannis van den Zande (dg: et 

Reij) hereditarie vendidit Reijnero de (dg: Vike) Vinckenscoet 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex tribus lopinatis 

terre siliginee #mensure de Lijeshout# sitis in parochia de Lijeshout 

inter hereditatem domus (dg: de Lijeshout) seu conventus de Lijeshout ex 

utroque latere coadiacentem atque ex pecia terre sita in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Johannis van den Zande ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai #Mijs soen# ex alio item ex (dg: u) dimidio bonario 

prati sito in dicta parochia (dg: inter here) in loco dicto in die Brake 

inter hereditatem dicte (dg: con) domus seu conventus de Lijeshout ex 

utroque latere adiacentem atque ex (dg: u) dimidio bonario prati sito in 

dicta parochia in loco dicto in Esedonc inter hereditatem Johannis van 

den Zande predicti ex uno et inter hereditatem Heijlwigis filie dicti 

Johannis van den Zande ex alio promittentes et cum! dictus Johannes van 

den (dg: Zan) Zande #eius pater super omnia habita et habenda# warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et 

sufficientem. Testes (dg: Berk) Heijme Berkel (dg: et W) datum dominica 

post Mathije. 

 

BP 1178 f 091v 12 zo 28-02-1389. 

Johannes van Wetten bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van (dg: d) Wetten pistor prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf3 C 08 f. 92. 

 Dominica post Mathije: zondag 28-02-1389. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1389. 

 Tercia post Mathije: dinsdag 02-03-1389. 

 anno LXXXIX mensis marcii die 4: donderdag 04-03-1389. 

 

BP 1178 f 092r 01 zo 28-02-1389. 

Egidius zvw Henricus gnd Leijdecker droeg over aan de secretaris, tbv Agnes 

dvw Henricus zvw Arnoldus Straetmaker en Belija dvw Conrardus gnd 

Straetmaker, het deel dat aan voornoemde Agnes en Belija gekomen was na 
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overlijden van Elizabeth dvw Arnoldus Straetmaker ev voornoemde Egidius, 

resp. dat aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Egidius, in een 

erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed 

van Willelmus molenaar zvw Johannes van der Hamsvoert enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Egidius anderzijds. De brief overhandigen aan Petrus zv 

Everardus van den Pettelaer. 

 

Egidius filius quondam Henrici dicti Leijdecker suum usufructum sibi 

competentem in (dg: medietate que que Agneti et Belije filiabus) totam 

partem et omne jus [que et quod] Agneti (dg: et Belije filiabus quondam 

Arnoldi dicti Straetmaker de morte quondam oli) filie quondam Henrici 

filii quondam Arnoldi Straetmaker atque Belije filie quondam Conrardi 

dicti (dg: Sra) Straetmaker de morte quondam Elizabeth filie quondam 

Arnoldi Straetmaker uxoris olim dicti Egidii successione sunt advolute et 

post mortem dicti Egidii advolventur in (dg: do) quadam hereditate cum 

suis edificiis sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem 

Willelmi multoris filii quondam Johannis van der Hamsvoert ex uno et 

inter hereditatem dicti Egidii ex alio ut dicebat supportavit mihi ad 

opus dictarum Agnetis et Belije promittens ratam servare. Testes Heijme 

et Berkel datum dominica post Mathie. Tradetur littera Petro (dg: van) 

filio Everardi van den Pettelaer. 

 

BP 1178 f 092r 02 do 04-03-1389. 

Ancelmus Ridderken, zijn vrouw Agnes dvw Henricus zv Arnoldus gnd 

Straetmaker en Johannes zvw Engbertus Writer ev Belija dvw Conrardus 

Straetmaker verkochten voornoemd deel aan Petrus zv Petrus van Pettelaer. 

 

Ancelmus Ridderken maritus legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam 

#Henrici filii# Arnoldi dicti Straetmaker et dicta Agnes cum eodem 

tamquam cum tutore et Johannes filius quondam Engberti Writer maritus et 

tutor legitimus Belije sue uxoris filie quondam Conrardi Straetmaker 

dictas partem et jus vendiderunt Petro filio Petri de Pettelaer (dg: 

promittentes) supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 092r 03 di 02-03-1389. 

Rutgherus van den Stadeacker droeg over aan de broers Henricus en Walterus, 

kv Henricus gnd Ronde, zijn deel in goederen van wijlen Henricus van 

Steensel, in Oerle, welke goederen waren van Henricus Hake, echter voor 

voornoemde Rutgherus gereserveerd de erfgoederen, die hij eerder voor 

schepenen van Oerle verworven had van voornoemde Henricus van Steensel. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Rutgherus van den Stadeacker totam partem et omne jus que et quod habuit 

in bonis quondam Henrici de Steensel sitis in parochia de Oerle et que 

bona fuerant (dg: d) olim Henrici Hake supportavit Henrico et Waltero 

fratribus liberis (dg: quondam) Henrici dicti Ronde promittens ratam 

servare salvis et reservatis dicto Rutghero hereditatibus quibuscumque 

quas ipse pridem erga dictum Henricum de Steensel coram scabinis de Oerle 

acquisiverat. Testes Aa et Willelmus datum tercia post Mathije. Tradetur 

littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 092r 04 di 02-03-1389. 

Voornoemde broers Henricus en Walterus, kv Henricus gnd Ronde, beloofden 

aan voornoemde Rutgherus van den Stadeacker alle cijnzen en pachten te 

betalen, die uit voornoemde goederen gaan. 

 

Dicti Henricus et Walterus fratres promiserunt indivisi super omnia (dg: 

q) dicto Rutghero van den Stadeacker quod ipsi Henricus et Walterus omnes 

census et pacciones ex predictis bonis de jure solvendos pro quocumque 
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tempore futuro taliter dabunt et exsolvent sic quod dicto Rutghero dampna 

exinde non eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 05 do 04-03-1389. 

Johannes zv Marcelius gnd Zeel Delijen soen van Os verkocht aan Henricus zv 

Thomas van Zoemeren een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op het 

Oesterveld, tussen erfgoed van de kerk van Oss enerzijds en Happo gnd Hap 

gewantnsijder anderzijds, aan hem verkocht door Willelmus gnd van der 

Aelsvoert. 

 

Johannes filius Marcelii dicti Zeel Delijen soen de Os peciam terre sitam 

in parochia de Os in loco dicto opt Oestervelt inter hereditatem ecclesie 

de Os ex uno et inter hereditatem Happonis dicti Hap rasoris pannorum ex 

alio venditam sibi a Willelmo dicto van der Aelsvoert (dg: pro) prout in 

litteris (dg: suppo) vendidit Henrico filio Thome de Zoemeren supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Willelmus et (dg: Coptiten 

#?datum) Rover# datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 092r 06 do 04-03-1389. 

Katherina, dvw Cristianus van der Voert en wv Henricus Langherbeens soen, 

en haar kinderen Johannes en Katherina: een huis met ondergrond, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd op die Espendonc, tussen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Katherina filia quondam Cristiani van der Voert relicte! quondam Henrici 

Langherbeens soen Johannes et Katherina eius liberi cum tutore domum cum 

suo fundo sitam in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum  op die 

Espendonc inter hereditatem. 

 

BP 1178 f 092r 07 do 04-03-1389. 

Johannes van Zochel zvw Arnoldus van Zochel en Arnoldus zvw Arnoldus zvw 

Arnoldus van Zochel deden tbv Arnoldus zvw Egidius molenaar afstand van een 

beemd, gnd die Hongersdonk, in Erp, tussen voornoemde Arnoldus zvw Egidius 

molenaar enerzijds en de gemeint gnd dat Horsten anderzijds. Eerstgenoemde 

Arnoldus zvw Arnoldus zvw Arnoldus van Zochel beloofde dat kvw voornoemde 

Arnoldus zvw Arnoldus van Zochel nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Solvit 3 grossos. 

Johannes de Zochel filius quondam Arnoldi de Zochel et Arnoldus filius 

quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi de Zochel super prato #dicto die 

Honghersdonc# sito in parochia de Erpe inter hereditatem Arnoldi (dg: 

Gielijs) filii quondam Egidii multoris ex uno et inter (dg: hereditatem 

d) communitatem dictam dat Horsten ex alio et super jure ad opus dicti 

Arnoldi filii quondam Egidii multoris renunciaverunt promittentes ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte) promisit insuper primodictus 

Arnoldus filius dicti quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi de Zochel 

super omnia quopd ipse quoscumque liberos dicti quondam Arnoldi filii 

quondam Arnoldi de Zochel perpetue tales habebit quod nunquam presument 

se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 08 do 04-03-1389. 

Petrus zvw Petrus zvw Bernierus van Erpe verkocht aan Godefridus zvw 

Bernierus zvw voornoemde Bernierus van Erpe een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker, 

gnd die Peijntel, in Erp, tussen Henricus Goeswijns soen enerzijds en 

Thomas gnd Meus soen anderzijds. 

 

Solvit 3 grossos. 

Petrus filius quondam Petri (dg: Berniers soen) #filii quondam Bernieri# 

de Erpe hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Bernieri filii dicti 
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quondam Bernieri de Erpe hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in [Busc]o 

tradendam ex quodam agro terre dicto die Peijntel sito in parochia de 

Erpe inter hereditatem Henrici Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem 

Thome dicti Meus soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam (dg: aliam) obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 09 do 04-03-1389. 

Ancelmus zvw Andreas van Eirde en zijn natuurlijke zoon Johannes verkochten 

aan Godefridus gnd Berniers soen van Erpe een n-erfcijns van 3 oude 

schilden of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd in het 

Kruisselaar, tussen Johannes Weijndelmoeden soen enerzijds en Johannes 

Hazaert anderzijds, (2) een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, ter plaatse gnd die Hoge Akker, tussen Henricus Ghisels soen 

enerzijds en Andreas Truden soen anderzijds, (3) 1½ bunder broekland, in 

Veghel, ter plaatse gnd op Geen Amer, tussen Johannes van den Amer 

enerzijds en Henricus van Mierle anderzijds, (4) een kamp, in Veghel, ter 

plaatse gnd op Bubbelaar, tussen kv Metta gnd Bijnopts enerzijds en 

Willelmus Jutten soen anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

Andreas en Hilla, nkv voornoemde Ancelmus verkoper, zullen met de verkoop 

instemmen. 

 

Ancelmus filius quondam Andree de (dg: Ei) Eirde (dg: here) et Johannes 

eius filius #naturalis# hereditarie vendiderunt Godefrido dicto Berniers 

soen de (dg: de) Erpe hereditarium censum trium aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie ad Petri ad cathedram ex pecia terre sita in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde ad locum dictum (dg: c) 

int Cruijsselaer inter hereditatem Johannis Weijndelmoeden soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Hazaert ex alio atque ex pecia terre sita in 

dicta parochia in dicto loco Eirde vocato ad locum dictum die Hoge Acker 

inter hereditatem Henrici Ghisels soen ex uno et inter hereditatem Andree 

Truden soen ex alio atque ex uno et dimidio bonariis (dg: p) terre 

paludialis sitis in parochia de Vechel in loco dicto op Gheen Amer inter 

hereditatem Johannis van den Amer ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Mierle ex alio item ex quodam campo (dg: ad dictum) sito in dicta 

parochia de Vechel ad locum dictum op Bubbelaer inter hereditatem (dg: 

Me) liberorum Mette dicte Bijnopts ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Jutten soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et quod ipsi Andream et 

Hillam pueros naturales dicti Ancelmi venditoris dicte vendicioni facient 

consentire et perpetue ratam servare et (dg: in dicta ven) contra 

presentem vendicionem nunquam (dg: .) obstaculum nisi impeticionem (dg: 

imp) facere vel inferre per quam presens vendicio vel solucio (dg: dicte 

p) dicti census posset infringi vel annulari. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 10 do 04-03-1389. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 30 oude 

schilden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Andreas 

Hoppenbrouwer, Arnoldus van Stiphout en Godefridus Mostart. Als hij niet 

terugkoopt, dan zal de koper vernoemde cijns eeuwig hebben, d.w.z. 

voornoemde koper betaalt dan aan de verkopers 15 oude schilden of de 

waarde. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis 3 annis durantibus cum XXX aude scilde seu 

valorem et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis ut in forma 
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acta in camera presentibus Andree! Hoppenbrouwer Arnoldo de Stiphout et 

Godefrido Mostart et si non redemet extunc dictus emptor dictum censum 

perpetue obtinebit scilicet dictus (dg: ve) emptor extunc solvet et dabit 

dictis venditoribus XV aude scilde seu valorem ut in forma. Datum in 

camera anno LXXXIX mensis marcii die 4 hora none. 

 

BP 1178 f 092r 11 do 04-03-1389. 

Johannes zv Johannes van Onlant gaf uit aan Gerardus Vrieze zv Gerardus gnd 

Hillen soen (1) ¾ deel, in een kamp, gnd Ver Hillen Kamp, in Veghel, ter 

plaatse gnd aan Geen Hamveld, ter plaatse gnd in der Nederboekt, 

beiderzijds tussen Fredericus Hoernkens soen, (2) ¾ deel in een stuk land, 

naast voornoemd kamp, tussen voornoemde Fredericus Hoernkens soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Onlant (dg: quendam campum) tres [quartas] 

partes ad se spectantes in quodam campo #dicto Ver Hillen Camp# sito in 

parochia de Vechel ad locum dictum aen (dg: Ghen H) Gheen Hamvelt in loco 

dicto in der Nederboect [inter hereditat]em Frederici Hoernkens soen ex 

utroque latere coadiacentem atque tres quartas partes ad se spectantes in 

pecia terre iuxta dictum campum inter hereditatem dicti Frederici 

Hoernkens soen ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Gerardo Vrieze filio Gerardi dicti Hillen soen ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu quatuor librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 12 do 04-03-1389. 

Johannes van Onlant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#. 

Johannes de Onlant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 13 do 04-03-1389. 

Johannes Rover van Vladeracken verkocht aan voornoemde Gerardus Vrieze ¼ 

deel van voornoemd kamp en stuk land. 

 

Johannes Rover de Vladeracken unam quartam partem dicti campi et dicte 

pecie terre vendidit (dg: dedit ad hereditarium pactum) dicto Gerardo 

Vrieze promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092r 14 do 04-03-1389. 

Voornoemde Gerardus Vrieze zv Gerardus gnd Hillen soen beloofde aan 

eerstgenoemde Johannes zv Johannes van Onlant 40 gulden, 20 oude Vlaamse 

groot voor 1 gulden gerekend of de waarde van die Vlaamse groten, tussen nu 

en Kerstmis over 3 jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit primodicto Johanni XL (?dg: gl) gulden scilicet 

XX #antiquos# grossos Flandrienses pro quolibet gulden computato seu 

valorem eorundem grossorum Flandriensium (dg: a nativitatis) infra hinc 

et (dg: f) a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 09 f. 92v. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1389. 

 

BP 1178 f 092v 01 do 04-03-1389. 

Johannes van Bruggen van Lijemde verkocht aan Oda dv Gerardus gnd Heren 

Aelbrechts soen een huis, erf en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

ter plaatse gnd ten Laarschot, tussen Gertrudis van Reijtsel dvw Johannes 
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gnd Heren Aelbrechts soen enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint aldaar en met het andere eind aan Johannes van den 

Laerscot. 

 

Johannes de Bruggen de Lijemde domum aream et ortum sitos in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum dictum (dg: La) ten Laerscot inter 

hereditatem Gertrudis de Reijtsel filie quondam Johannis dicti Heren 

Aelbrechts soen ex uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno 

fine ad communitatem ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

van den Laerscot hereditarie vendidit Ode filie (dg: quondam) Gerardi 

dicti Heren Aelbrechts soen promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1178 f 092v 02 do 04-03-1389. 

Boudewinus zv Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Boudewinus filius Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 03 ±do 04-03-1389. 

Katherina dvw Cristianus van der Voert en haar kinderen Johannes en 

Katherina deden tbv Cristianus zvw voornoemde Cristianus van der Voert 

afstand van de helft van een tuin van wijlen voornoemde Cristianus, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd op die Hespendonk, tussen wijlen jkr 

Arnoldus van der Hulpen enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten 

van de helft richting voornoemde gemene weg, en van het huis dat op deze 

helft staat. 

 

-. 

Katherina (dg: rel) filia quondam Cristiani van der Voert Johannes et 

Katherina eius liberi cum tutore super medietate cuiusdam orti dicti 

quondam Cristiani siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto op 

die Hespendonc inter hereditatem quondam domicelli Arnoldi van der Hulpen 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut (dg: et super domo su) 

scilicet super illa medietate que sita est versus #dictam# communem 

plateam et super domo super eandem medietatem consistente ad opus (dg: A) 

Cristiani filii dicti quondam Cristiani van der Voert renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: testes datum supra). 

 

BP 1178 f 092v 04 ±do 04-03-1389. 

Voornoemde Katherina dvw Cristianus van der Voert en haar kinderen Johannes 

en Katherina deden tbv Cristianus zvw voornoemde Cristianus van der Voert 

afstand van ¼ deel in een beemd en in 1 lopen aangelegen gerstland, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd aan die Kraandonks Straat, tussen kvw 

Egidius van der Bruggen enerzijds en Theodericus van der Espendonc 

anderzijds. 

 

-. 

Dicti Katherina Johannes et Katherina cum tutore super quarta parte ad se 

spectante in quodam prato #atque in una lopinata terre ordeacee eidem 

prato adiacente# sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum aen 

die Craen-(dg: dons)-doncs Straet inter hereditatem liberorum quondam 

Egidii van der Bruggen ex uno et inter hereditatem Theoderici van der 

Espendonc ex alio ad opus Cristiani filii dicti quondam Cristiani van der 

Voert renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere (dg: testes datum supra). 
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BP 1178 f 092v 05 ±do 04-03-1389. 

Johannes zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan zijn broer Ghisbertus een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle goederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden 

van zijn vader Nijcholaus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Jutta, belast met lasten. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai de Arle hereditarie vendidit Ghisberto 

suo fratri hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et (dg: in  Busco tradendam) 

ex omnibus bonis dicto venditori de morte quondam (dg: Jutte sue matris) 

#Nijcholai sui patris# successione advolutis et post mortem (dg: dic) 

Jutte sue matris successione advolvendis quocumque locorum sitis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus) 

oneribus exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 06 ±do 04-03-1389. 

Wellinus gnd Wellens soen van Acht gaf uit aan Johannes van Bruggen zvw 

Walterus van Bruggen (1) een stuk land, gnd die Laarakker en een aangelegen 

stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Johannes van Laerscot 

enerzijds en de beemden gnd die Gemein Ruwe Beemden anderzijds, welke 

stukken behoorden tot de goederen gnd ten Velde; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 4 penning oude cijns aan Willelmus van den Velde, (b) 6 

cijnshoenderen aan de heer van Boxtel, en thans voor (c) een n-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes van Bruggen tot onderpand (2) 6 lopen roggeland, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd in den Laarsschot, 

tussen Johannes van der Laerscot enerzijds en wijlen Ghibo van Laerscot 

anderzijds. 

 

Wellinus dictus Wellens soen de Acht peciam terre #dictam die (dg: Lae) 

Laeracker# et peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia de Bucstel 

in loco dicto Lijemde inter hereditatem Johannis de Laerscot ex uno et 

inter (dg: he) prata dicta die Ghemeijn Ruwe Beemde ex alio et que pecia 

terre et pecia prati ad bona dicta ten Velde spectare consueverunt ut 

dicebat ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de Bruggen 

filio quondam Walteri de Bruggen ab eodem hereditarie possidendas pro 

IIII denariis antiqui census Willelmo van den Velde et pro sex pullis 

censualibus domino de Buxstel (dg: exinde) solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in Busco tradenda) ex 

premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes de 

Bruggen sex lopinatas terre #siliginee# sitas in dicta parochia in dicto 

loco Lijemde vocato ad locum dictum in den Laersscot inter hereditatem 

Johannis van der Laerscot ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis de 

Laerscot ex alio ad pignus imposuit et promisit super omnia obligationem 

in dictis sex lopinatis terre existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 07 ±do 04-03-1389. 

Johannes van Meijelsfort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Meijelsfort prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 08 ±do 04-03-1389. 

Johannes van Cremselaer gaf uit aan Elizabeth dvw Eligius gnd Loij van 

Crempselaer een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Crempselaer, tussen Willelmus zv Lucas enerzijds en Henricus 

Peters soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een n-erfpacht van 

6 lopen rogge en 3 lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, (2) 1/3 deel van 4 

oude Engelse sterling, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren en te 
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betalen. De brief overhandigen aan Willelmus van Oijen. 

 

Johannes de Cremselaer domum ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos 

in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Crem-#p#-selaer inter 

hereditatem Willelmi filii Luce ex uno et inter hereditatem Henrici 

Peters soen ex alio dedit ad hereditariam paccionem Elizabeth filie 

quondam Eligii dicti Loij de Crempselaer ab eadem hereditarie possidendos 

pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginsi et trium lopinorum ordei 

mensure de Rode sancte Ode et pro (dg: q) tercia parte quatuor antiquorum 

stirlingorum dictorum Enghelschen dandis sibi ab alio hereditarie 

purificationis et (dg: supra) in dicta domo tradendis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter repromisit) altra cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Willelmo de Oijen. 

 

BP 1178 f 092v 09 ±do 04-03-1389. 

Willelmus van Oijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Oijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 10 ±do 04-03-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pouwels soen met der Hant verkocht aan Gerardus zv 

Johannes gnd Gheenkens soen van Heze 1 zesterzaad roggeland in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

enerzijds en Johannes Ghiben soen anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pouwels soen met der Hant unam 

sextariatam terre siliginee sitam in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze inter hereditatem Theoderici Rover filii quondam domini 

Johannis Rover militis ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen 

ex alio #in illa quantitate qua ibidem sita est# ut dicebat vendidit 

Gerardo filio Johannis dicti Gheenkens soen de Heze promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 11 ±do 04-03-1389. 

Adam van den Kerchof verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam van den Kerchof prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 12 ±do 04-03-1389. 

Ghisbertus van den Hazenbossche en zijn broer Henricus Maechelini 

verkochten aan Johannes van der Raffendonc een b-erfpacht van 22 lopen 

rogge, maat van Oirschot, die Willelmus gnd Sciet aan voornoemde Ghisbertus 

en Henricus beloofd42 had, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 2 

stukken land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (1) die Mortel, beiderzijds 

tussen Arnoldus Rover de Lake, (2) dat Rieland, tussen voornoemde Arnoldus 

Rover enerzijds en een zekere Bardijn van Hoerne anderzijds. 

 

Ghisbertus van den Hazenbossche et Henricus Maechelini eius frater 

hereditariam paccionem viginti duorum lopinorum siliginis mensure de (dg: 

B) Oerscot quam Willelmus dictus Sciet promisit se daturum et soluturum 

dictis Ghisberto et Henrico fratribus hereditarie purificiationis et in 

Oerscot tradendam ex duabus peciis terre sitis in parochia de Oerscot in 

loco dicto Best quarum una die Mortel inter hereditatem Arnoldi Rover de 

Lake ex utroque latere et altera dicta dat Rielant inter hereditatem 

dicti Arnoldi (dg: ex uno) Rover ex uno et inter hereditatem dicti 

Bardijn de Hoerne ex alio sunt site prout in litteris vendiderunt Johanni 

van der Raffendonc supportaverunt cum litteris et jure promittens ratam 

                         
42 Zie ← BP 1176 f 122r 15 do 21-04-1379, uitgifte van de onderpanden. 
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servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 13 ±do 04-03-1389. 

Voornoemde Johannes van der Raffendonc beloofde aan Henricus Maechelini 27 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes van der Raffendonc promisit Henrico Maechelini XXVII 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 14 ±do 04-03-1389. 

Wellinus gnd Wellens soen van Acht gaf uit aan Petrus van den Perre een 

akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen voornoemde Petrus van den 

Perre enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 4 oude groten met Sint-Remigius in Liemde aan hem te betalen, (2) 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Wellinus dictus Wellens soen de Acht quendam agrum terre situm in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem Petri van den 

Perre ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Petro van den Perre ab eodem hereditarie 

possidendum pro quatuor grossis antiquis dandis sibi ab alio Remigii #et 

in Lijemde tradendis# atque 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 datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 15 ±do 04-03-1389. 

Walterus van den Perre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus van den Perre prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 16 ±do 04-03-1389. 

Albertus die Pijper van Erpe verkocht aan Johannes gnd die Hoessche, tbv 

Elizabeth dvw Arnoldus Snavel, een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit een huis, tuin en geheel 

een aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd aan die Bolst, rondom tussen 

de gemeint, reeds belast met 7 Engelse sterling. 

 

Albertus die Pijper de Erpe hereditarie vendidit Johanni (dg: filio 

quondam) dicto die Hoessche ad opus Elizabeth filie quondam Arnoldi (dg: 

Sna) Snavel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

(dg: B) Erpe solvendam hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex 

domo et orto et integro campo eis adiacente (dg: s) dicti venditoris 

sitis in parochia de Erpe (dg: inter) ad locum dictum aen die Bolst inter 

communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis septem sterlingis dictis Enghelsche 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 092v 17 ±do 04-03-1389. 

Albertus die Pijper van Erpe verkocht aan Arnoldus gnd Meus soen een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

(1) een huis, tuin en geheel een aangelegen kamp, in Erp, ter plaatse gnd 

die Bolst, rondom tussen de gemeint, reeds belast met 7 sterling, (2) een 

stuk land, in Erp, ter plaatse gnd die Bolst, tussen kvw Johannes van 

Gherden enerzijds en wijlen Rodolphus gnd Roef Otten soen anderzijds, dit 

stuk land reeds belast met 3 penning cijns. 
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Albertus die Pijper de Erpe hereditarie vendidit Arnoldo dicto (dg: Mee) 

Meus soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et (dg: in Busco tradendam) ex 

domo et orto et integro campo sibi adiacente dicti venditoris sitis in 

parochia de Erpe ad #locum# dictum die Bolst inter communitatem 

circumquaque adiacentem atque ex pecia terre sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Gherden ex uno 

et inter hereditatem quondam Rodolphi dicti Roef Otten soen ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis septem 

sterlingis ex domo orto et campo et III denariis census ex dicta pecia 

terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 10 f. 93. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1389. 

 

BP 1178 f 093r 01 do 04-03-1389. 

Lambertus van Lijesel gaf uit aan Theodericus zvw Gerardus gnd die Hertoge 

een stuk land gnd die Breem Mortel, in Deurne, ter plaatse gnd Vrekewijk, 

tussen kv Jutta van den Bogard enerzijds en Godefridus Ermgarden soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 kleine zwarte tournose en thans 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Deurne te leveren. 

 

Lambertus de Lijesel peciam terre dictam die (dg: Brede Mort) Breem 

Mortel sitam in parochia de Doerne in loco dicto Vrekewijc inter 

hereditatem liberorum Jutte (dg: -n) van den Bogard ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Ermgarden soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico filio quondam Gerardi dicti die (dg: 

Hertoge verbeterd uit Gertoge) Hertoge ab eodem hereditarie possidendam 

pro uno parvo nigro Turonensi denario exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Doerne tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 093r 02 do 04-03-1389. 

Theodericus zvw Gerardus gnd die Hertoge verkocht aan Lambertus van Lijesel 

een stuk land in Deurne, ter plaatse gnd Vrekewijk, tussen Johannes van den 

Hoevel enerzijds en Petrus zv Johannes gnd Goetgeselle anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi dicti die Hertoge (dg: -n) peciam 

terre sitam in parochia de Doerne in loco dicto Vrekewijc inter 

hereditatem Johannis van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Petri 

filii Johannis dicti Goetgeselle ex alio ut dicebat vendidit Lamberto de 

(dg: Lijt) Lijesel promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 03 do 04-03-1389. 

Theodericus zvw Gerardus gnd Hertoge gaf uit aan Petrus zv Johannes gnd 

Goetgeselle een stuk land met gebouwen in Deurne, ter plaatse gnd 

Vrekewijk, tussen Lambertus van Lijesel enerzijds en Metta van Gassel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 kapoenen, met Sint-Remigius te 

leveren, en voor een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi dicti Hertoge peciam terre sitam in 

parochia de Doerne in loco dicto Vrekewijc inter hereditatem Lamberti de 

Lijesel ex uno et inter hereditatem Mette de Gassel ex alio cum edificiis 

supra dictam peciam terre consistentibus ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Petro filio Johannis dicti Goetgeselle ab eodem hereditarie 

possidendam pro duobus caponibus #dandis sibi ab alio Remigii# et pro 
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hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam 

peciam terre tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 04 do 04-03-1389. 

Hr Goeswinus van Aa en zijn broer hr Willelmus van Aa, ridders, Gerardus 

van Aa, Goeswinus Moedel zv Bertoldus Dircs soen en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Arnoldus van Wijc zvw Johannes van den Wiel, tbv Arnoldus van 

Wijc Arts soen, 1.200 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan Johannes Kuijst. 

 

Dominus Goeswinus de Aa et dominus Willelmus de Aa eius frater milites 

Gerardus de Aa Goeswinus Moedel filius Bertoldi Dircs soen Willelmus 

Coptiten promiserunt Arnoldo de Wijc filio #quondam# Johannis van den 

Wiel ad opus Arnoldi de Wijc Arts soen XIIc Ghelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Eont et Dordrecht datum supra. Tradetur 

littera Johanni KuijSint- 

 

BP 1178 f 093r 05 do 04-03-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 06 do 04-03-1389. 

Johannes Otten soen en Otto Bruijstens beloofden aan Philippus Jozollo etc 

50 oude Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 

27+30+31+24=112 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Otten soen (dg: de pro) #et# Otto Bruijstens promiserunt 

Philippo Jozollo etc L aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 07 do 04-03-1389. 

Henricus van der Bruggen beloofde aan Johannes Nouden korenkoper 50 

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

betalen. 

 

Henricus van der Bruggen promisit Johanni Nouden emptori bladi L Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Willelmus et Dordrect datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 08 do 04-03-1389. 

Lucas zvw Lucas van Erpe gaf uit aan Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van 

Zonne (1) een stuk land, in Son, ter plaatse gnd dat Nieuweland, 

beiderzijds tussen Rutgherus van der Donc, met een eind strekkend aan de 

gemeint, (2) een akker, gnd die Hostat, in Son, tussen Wellinus Roveri 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een akker gnd die Slecacker, in 

Son, tussen voornoemde Wellinus Roveri enerzijds en Johannes van Pardelaer 

anderzijds, (4) de helft van een beemd, gnd die Koppel, in Son, tussen 

wijlen hr Emondus Rover ridder enerzijds en Rutgherus van der Donc 

anderzijds, (5) 1/8 deel, in een stuk beemd, gnd die Koppel, in Son, tussen 

erfgenamen gnd van der Coppelen enerzijds en Andreas Verkenman anderzijds, 

met het recht dat bij voornoemde erfgoederen behoort in de gemeint van 

Woensel; de uitgifte geschiedde voor (a) 12 penning oude cijns, en thans 

voor (b) een n-erfpacht van 6½ mud en 1 lopen rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in Son te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Rodolphus tot onderpand (6) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, 

gaande uit een erfgoed gnd dat Land van der Mere, in Son, ter plaatse gnd 

Blixsenbos, beiderzijds tussen Willelmus Hadewigen soen. 
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Lucas filius quondam Luce de Erpe peciam terre (dg: sit) sitam in 

parochia de Zonne in loco dicto dat Nuwelant inter hereditatem Rutgheri 

(dg: van der) van der Donc ex (dg: uno et in) utroque latere coadiacentem 

tendentem cum uno fine ad communitatem atque agrum dictum die Hostat 

situm in dicta parochia inter hereditatem Wellini Roveri ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio item agrum dictum die 

Slecacker situm in dicta parochia inter hereditatem dicti Wellini Roveri 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Pardelaer ex alio item medietatem 

prati dicti die Coppel siti in parochia predicta inter hereditatem 

quondam domini Emondi Rover militis ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

van der Donc ex !uno #prout ibidem situatum est# item octavam partem ad 

se spectantem in pecia prati dicta die Coppel sita in dicta parochia 

inter hereditatem heredum dictorum van der Coppelen ex uno et inter 

hereditatem Andree Verkenman ex alio #simul cum jure ad dictas 

hereditates spectante in communitate de Woenssel# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rodolpho dicto Roef filio quondam Ghisberti de 

Zonne ab eodem hereditarie possidendas (dg: here p) pro XII denariis 

antiqui census exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

sex et dimidii modiorum et unius lopini siliginis mensure de Zonne danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Zonne tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Rodolphus (dg: 

hereditatem dictam dat Blixsenbossch sitam in dicta parochia in loco 

dLant van der Mere sitam in parochia predicta in loco dicto 

Blixsenbossche inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex uno utroque 

latere coadiacentem) hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Zonne solvendam hereditarie et recipiendam (dg: de) annuatim 

de et ex quadam hereditate dicta dat (dh: Blixsen) dLant van der Mere 

sitam in parochia predicta in loco dicto Blixsenbossche inter Willelmi 

Hadewigen soen ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem ut 

dicebat ad pignus imposuit et promisit super omnia dictam hereditatem 

dictam dLant van der Mere pro solucione dicte paccionis duorum modiorum 

siliginis dicte mensure sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 09 do 04-03-1389. 

Gerardus Kolne beloofde aan Henricus van Hedel, tbv mr Wolphardus van 

Ghiessen, 14 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus (dg: Kolne) Kolne promisit Henrico de Hedel ad opus magistri 

Wolphardi de Ghiessen XIIII Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. 

 

BP 1178 f 093r 10 do 04-03-1389. 

Hilla wv Theodericus van Hollant koster van Alem en haar zoon Theodericus 

beloofden aan Johannes van Bolaer riemmaker 19 Hollandse gulden of de 

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

 

(dg: The) Hilla relicta quondam Theoderici de Hollant #matricularii olim 

de Alem# et Theodericus (dg: de) eius filius promiserunt Johanni de 

Bolaer corrigiatori XIX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 11 do 04-03-1389. 

Willelmus zvw Theodericus Proefts van Empel en Stephanus zvw Lambertus 

Raets beloofden aan Philippus Jozollo etc 10 oude Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (24-06-1389; 27+30+31+24=112 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici Proefts de Empel et Stephanus filius 

quondam Lamberti Raets (dg: soen) promiserunt Philippo Jozollo etc X aude 

scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos pena 
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(dg: V) I. Testes datum. 

 

BP 1178 f 093r 12 do 04-03-1389. 

Theodericus gnd Cromme van Straten verkocht aan Godefridus zvw Johannes gnd 

Ackerman de helft van 1½ bunder in Oirschot, tussen Bela van Ghunterslaer 

enerzijds en Johannes gnd Pulser anderzijds, welke helft aan hem verkocht 

was door Henricus zv Johannes van der Cappellen. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Cromme de Straten medietatem unius et dimidii 

bonariorum sitorum in parochia de Oerscot inter hereditatem Bele de 

Ghunterslaer ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Pulser ex alio 

venditam sibi ab Henrico filio Johannis van der Cappellen prout in 

litteris (dg: s) vendidit Godefrido filio quondam Johannis dicti Ackerman 

(dg: de Oerscot) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Rover 

datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 13 do 04-03-1389. 

Zegherus zvw Egidius gnd Seghers soen verkocht aan Theodericus die Crumme 

van Straten 1 bunder in een beemd gnd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Herzel, tussen voornoemde wijlen Egidius Segers soen enerzijds en een 

erfgoed gnd Ameide anderzijds, te weten de bunder die ligt direct naast het 

erfgoed gnd Ameide, deze bunder belast met 1 oude groot en een b-erfcijns 

van 20 schelling oude pecunia. 

 

Solvit. 

(dg: Zeg) Zegherus filius quondam Egidii dicti Seghers soen (dg: tr) unum 

bonarium ad se spectans in quodam prato dicto die Mortel sito in parochia 

de Oerscot in loco dicto Herzel inter hereditatem dicti quondam (dg: G) 

Egidii Segers soen ex uno et inter hereditatem dictam Ameijde ex alio 

scilicet illud bonarium quod situm est contigue iuxta dictam hereditatem 

Ameijde vocatam ut dicebat vendidit Theoderico die Crumme de Straten 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

et hereditario censu XX solidorum antique pecunie ex dicto bonario 

solvendis annuatim de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 14 do 04-03-1389. 

Ghisbertus van den Hazenbossche en zijn broer Henricus Maechelini beloofden 

aan Philippus Jozollo 50 oude Franse schilden, op Palmzondag aanstaande 

(11-04-1389; 27+11=38 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghisbertus van den Hazenbossche et Henricus Maechelini eius frater 

promiserunt Philippo Jozollo L aude scilde Francie ad dominicam palmarum 

proxime futuram persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093r 15 do 04-03-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 C 11 f. 93v. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1389. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 05-03-1389. 

 

BP 1178 f 093v 01 do 04-03-1389. 

Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts soen verkocht aan Johannes Robben soen 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een kamp in Hintham, tussen Theodericus van Engelant enerzijds 
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en Henricus zvw Lambertus van den Arennest anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis dicti Rijcouts soen legitime vedidit 

Johanni Robben soen vitalem pensionem (dg: d) unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non 

ultra nativitatis Domini ex quodam campo sito in Hijntam inter 

hereditatem Theoderici de Engelant ex uno et inter hereditatem (dg: here) 

Henrici filii quondam Lamberti van den Arennest ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit etc. Testes Willelmus et Rover datum (dg: 

supra) quinta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 093v 02 do 04-03-1389. 

Heijlwigis dvw Mathijas gnd Cleijnael bontwerker en Godefridus van Lijemde 

bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Mathijas droegen over aan Godefridus van 

Driel het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Henricus zvw 

voornoemde Mathias, in 1/5 deel, dat aan voornoemde Henricus zvw Mathias 

behoorde, in een huis en erf van wijlen voornoemde Mathias, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Walterus van Vucht bontwerker 

enerzijds en erfgoed van Andreas Tijmmerman anderzijds. 

 

Heijlwigis filia quondam Mathije dicti Cleijnael pellificis cum tutore et 

Godefridus de Lijemde pistor maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Mathije totam partem et omne jus eis de morte quondam 

Henrici filii dicti quondam Mathie successione advolutas in una quinta 

parte que spectabat ad dictum quondam Henricum filium dicti quondam 

Mathie in domo et area dicti quondam Mathie sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Walteri de Vucht pellificis ex uno et inter 

hereditatem Andree Tijmmerman ex alio ut dicebant supportaverunt 

Godefrido de Driel promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 03 do 04-03-1389. 

Voornoemde Godefridus van Driel beloofde aan Godefridus van Lijemde bakker 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit geheel voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Godefridus de Driel promisit se daturum et soluturum Godefrido de 

Lijemde pistori hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta integra domo et area. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 04 do 04-03-1389. 

Willelmus Pigge ev Aleijdis dvw Petrus Scut van Riel verkocht aan Wiskinus 

zvw Theodericus Neven soen snijder een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Petrus, in Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Margareta van Riel enerzijds en een weg behorend aan 

erfg vw Godefridus Rademaker anderzijds, het gehele huis reeds belast met 

25 schelling geld. 

 

Willelmus Pigge maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Petri Scut de Riel hereditarie vendidit Wiskino filio quondam 

Theoderici Neven soen sartori hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

medietate ad se spectante in domo et area dicti quondam Petri sita in 

Busco ad finem vici Colperstraet inter hereditatem Margarete de Riel ex 

uno et inter (dg: quan) quandam viam spectantem ad heredes quondam 

Godefridi Rademaker ex alio promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis XXV solidis (dg: .) monete ex 
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dicta integra domo et area prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 05 do 04-03-1389. 

Petrus van de Loen snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Loen sartor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 06 do 04-03-1389. 

Walterus zvw Walterus van Hijntam verkocht aan Lambertus Keelbreker een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Berlicum, tussen erfgoed van de 

heren van Berne enerzijds en Willelmus Meester anderzijds, welke pacht aan 

hem was verkocht door Johannes zvw Willelmus gnd Meester. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Hijntam hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pur) 

nativitatis Domini ex domo orto et agro terre ipsis adiacente sitis in 

parochia de Berlikem inter hereditatem dominorum de Berna ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Meester (dg: fratris dicti ve) ex alio venditam sibi 

a Johanne filio quondam Willelmi dicti Meester prout in litteris vendidit 

Lamberto Keelbreker supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 093v 07 do 04-03-1389. 

Guedeldis dvw Johannes gnd Huijsinc droeg over aan Walterus van Berze alle 

tegoeden die Elizabeth ev Arnoldus gnd Pauwels soen aan haar verschuldigd 

is. 

 

Guedeldis filia quondam Johannis dicti Huijsinc omnia credita que 

Elizabeth (dg: relicta quondam J) #uxor# Arnoldi dicti Pauwels soen sibi 

tenetur supportavit Waltero de Berze. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 08 do 04-03-1389. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse: een hoeve van voornoemde wijlen Gerardus Vosse 

in Oerle ter plaatse gnd Zijtart met een beemd in Oirschot {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Vosse quendam mansum dicti quondam 

Gerardi Vosse sui patris situm in parochia de Oerle in loco dicto Zitart 

(dg: cum suis attinentiis .) cum prato quodam sito (dg: sit) in Oerscot. 

 

BP 1178 f 093v 09 do 04-03-1389. 

De broers Arnoldus van Hackenem en Gheerlacus, kv Wellinus Roveri, en 

Godescalcus zv Ghiselmars Heijnen soen van Vlimen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 25 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 

27+30+31+24=112 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus de Hackenem (dg: filius) et Gheerlacus fratres liberi Wellini 

Roveri et Godescalcus filius Ghiselmari #Heijnen soen# de Vlimen 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXV aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 10 do 04-03-1389. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 11 do 04-03-1389. 

De gezusters jkvr Elizabeth en jkvr Mechtildis, dvw Arnoldus van Padbroec, 
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droegen over aan Johannes van Ghemonden het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van hun oom hr Egidius Meijssen priester, in (1) de goederen 

van wijlen voornoemde hr Egidius, in Oss, ter plaatse gnd aan de Broek, met 

erfgoederen en ander toebehoren, (2) een b-erfcijns van 6 pond, die Jacobus 

Loze betaalde aan wijlen voornoemde hr Egidius, welke cijns Arnoldus van 

Padbroec verworven had van wijlen hr Johannes Loze priester. 

 

Domicella Elizabeth et #domicella# Mechtildis sorores #filie quondam 

Arnoldi de Padbroec# cum tutore (dg: omnes hereditates) #totam partem et 

omne jus# eis de morte quondam domini Egidii Meijssen presbitri eorum 

avunculi successione advolutas in bonis dicti domini quondam Egidii sitis 

in parochia de Os ad locum dictum aen dBroec et in attinentiis et 

hereditatibus #universis# ad dicta bona spectantibus quocumque sitis ut 

dicebant atque in hereditario censu (dg: X) sex librarum quem Jacobus 

Loze dicto quondam domino Egidio solvere consuevit et (dg: ten) tenebatur 

et quem censum (dg: dictus quondam dominus Johannes Egidius erga) 

#Arnoldus de Padbroec erga# dominum quondam Johannem Loze presbitrum 

acquisiverat supportaverunt Johanni de Ghemonden promittentes cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 093v 12 vr 05-03-1389. 

Maria wv Nicholaus gnd Bonaert droeg over aan haar zoon Johannes alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar vader Johannes 

Wedken, in Herpen, ter plaatse gnd Scadewijk. 

 

Maria relicta quondam Nicholai dicti Bonaert cum tutore (dg: usufructum 

sibi competentem in omnibus bonis in quibus dictus) omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Johannis (dg: Wegge) #Wedken# patris dudum dicte 

Marie successione hereditarie advoluta quocumque locorum (dg: consist) in 

parochia de Herpen in loco dicto Scadewijc consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni suo filio promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Emondus et Aggere datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 093v 13 vr 05-03-1389. 

Willelmus van Broechoeven verhuurde aan Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman 2 

kampen, in Maren, ter plaatse gnd Colede, tussen mr Wolphardus van Ghiessen 

enerzijds en Adam gnd Hauwe anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1388), voor 12 pieter Leuvens of 

de waarde daarvan in ander paijment per jaar, met Sint-Martinus te betalen. 

Rijxkinus zal het oude werk voor zijn rekening nemen, Willelmus het nieuwe 

werk. 

 

Willelmus de Broechoeven duos campos ad se spectantes sitos in parochia 

de Maren in loco dicto Colede inter hereditatem magistri Wolphardi de 

Ghiessen ex uno et inter hereditatem Ade dicti Hauwe ex alio prout 

huiusmodi duo campi ibidem sunt situati et ad dictum Willelmum 

dinoscuntur pertinere ut dicebat locavit etc Rijxkino filio quondam 

Arnoldi Mersman ab eodem ad spacium sex annorum a festo beati Martini 

hyemalis proxime preterito sine medio subsequentium possidendos pro 

duodecim peter Lovaniensibus aut pro valore eorundem in alio pagamento 

dandis dicto Willelmo ab alio Martini et pro primo solucionis termino in 

festo Martini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse 

Rijxkinus dictos duos campos ab omni opere antiquo tenebit scilicet idem 

Willelmus novum opus super dictos duos campos eventum solus portabit. 

Testes Emondus et Aggere datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1178 f 093v 14 vr 05-03-1389. 

Godefridus van Ghestel zv Arnoldus beloofde aan Johannes zv Truda, tbv jkvr 

Clemencia dvw hr Rutgherus van Ouden, 110 Hollandse gulden of de waarde met 
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Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Godefridus de Ghestel filius Arnoldi promisit Johanni filio Trude ad opus 

domicelle Clemencie filie quondam domini Rutgheri de Ouden (dg: ..) 

centum et X Hollant gulden vel valorem ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 C 12 f. 94. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 05-03-1389. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 06-03-1389. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 12-03-1389. 

 

BP 1178 f 094r 01 vr 05-03-1389. 

Jacobus zvw Johannes gnd Wrede van Herpen verkocht aan Henricus Jegher een 

morgen land in een kamp gnd die Twintig Morgen, welke morgen aan voornoemde 

wijlen Johannes Wrede was verkocht door Willelmus Eelkini. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Wrede de Herpen quoddam juger terre 

situm in campo dicto communiter die Twentich Margen venditum dicto 

quondam Johanni Wrede a Willelmo Eelkini prout in litteris #ad se 

spectans# hereditarie vendidit Henrico Jegher supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum 

heredum deponere. Testes Emondus et Aggere datum sexta (dg: post) ante 

invocavit. 

 

BP 1178 f 094r 02 vr 05-03-1389. 

Johannes zvw Theodericus Spiker en Willelmus gnd van Zonne ev Margareta dvw 

voornoemde Theodericus Spiker maakten een erfdeling van de goederen die 

wijlen voornoemde Theodericus Spiker en zijn vrouw Mechtildis hadden 

nagelaten. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een huis en erf met weg in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van Orthen enerzijds en erfgoed 

van Willelmus van der Hullen anderzijds, (2) de helft van een b-erfcijns 

van 11 pond 10 schelling geld, die Nicholaus zvw Adam van den Kerchoeven en 

zijn broer Thomas betaalden, gaande uit 4 bunder land in Rosmalen, ter 

plaatse op die Bossche Buunre, naast de Steeg van Bruggen, (3) een erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, welke 

pacht van 3 mud Henricus Bloijs van Oesterwijc met Lichtmis levert, gaande 

uit de helft van een hoeve in Haaren, (4) een b-erfcijns van 3 pond geld, 

die Arnoldus van der Oetheren met Kerstmis betaalt, gaande uit 3 morgen 

land, gelegen naast de plaats gnd Klein Oetheren. 

Willelmus beloofde een b-erfcijns te betalen van 7 pond 10 schelling, die 

voornoemde wijlen Theodericus Spiker betaalde aan het klooster Porta Celi, 

gaande uit 15 bunder beemd in Rosmalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Spiker et Willelmus (dg: fil) 

dictus de Zonne maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie dicti quondam Theoderici Spiker palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de omnibus et singulis bonis que 

dictus quondam Theodericus Spiker et Mechtildis quondam eius uxor in 

eorum morte post se reliquerunt ut dicebant mediante qua divisione 

domus et area cum eius via sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis de Orthen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

van der Hullen ex alio item medietas hereditarii census undecim 

librarum et decem solidorum monete quem censum undecim librarum et X 

solidorum monete Nicholaus filius quondam Ade van den Kerchoeven et 

Thomas eius frater solvere tenentur hereditarie ex quatuor bonariis 

terre sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum op die Bossche 

Buenre iuxa stegam ibidem (dg: dictam communiter) tendentem dictam 

communiter die Steghe van Bruggen item hereditaria paccio unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 
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siliginis quam paccionem trium modiorum siliginis Henricus Bloijs de 

Oesterwijc solvere tenetur hereditarie purificationis ex medietate 

cuiusdam mansi siti in parochia de Haren item hereditarius census 

trium (dg: mod sil) librarum monete quem Arnoldus van der Oetheren 

solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis Domini ex tribus 

jugeribus terre sitis iuxta locum dictum communiter Cleijn Oetheren ut 

dicebant primodicto Johanni (dg: Spike) cesserunt in partem ut dictus 

Willelmus recognovit promittens ratam servare et si via juris etc et 

promisit dictus Willelmus super omnia quod ipse hereditarium censum 

VII librarum et X solidorum quem dictus quondam Theodericus Spiker 

conventui de Porta Celi etc solvere consuevit hereditarie ex XV 

bonariis prati sitis in parochia de Roesmalen ut dicebat hereditarie 

dabit et solvet quod dicto Johanni nec suis bonis sibi mediante dicta 

divsione in partem cessis nullum dampnum exinde eveniat. Testes Aa et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 03 vr 05-03-1389. 

Willelmus gnd van Zonne ev Margareta dvw Theodericus Spiker kreeg (1) ½ 

morgen land uit Duizend Morgen, gelegen ter plaatse gnd Lindenbroek, (2) 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Johannes Spiker, in Den Bosch, in de Orthenstraat, (3) een b-erfcijns van 

19 pond geld, gaande uit 5 bunder beemd, in Rosmalen, ter plaatse der 

Busser Buunre. 

 

Et mediante eadem divisione dimidium juger terre de mille jugeribus terre 

sitis in loco dicto Leijndenbroec atque hereditarius census XX solidorum 

monete solvendus hereditarie (dg: in nativitatis Johannis baptiste) de 

domo et area quondam Johannis Spiker sita in Busco in vico Orthensi item 

hereditarius census decem et novem librarum monete solvendus hereditarie 

ex quinque bonariis prati sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

communiter der Busscher Buenre ut dicebant dicto Willelmo cesserunt in 

parte ut dictus Johannes recognovit super quibus etc promittens ratam 

servare et si via juris etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 094r 04 vr 05-03-1389. 

Arnoldus zvw Johannes nzvw Arnoldus van den Kloot droeg over aan zijn broer 

Nicholaus een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Nicholaus 

aan voornoemde Arnoldus beloofd had, met Sint-Jan-Baptist te betalen, 

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

van Jacobus Stephens soen enerzijds en erfgoed van Ludekinus gnd Maes 

anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii naturalis quondam Arnoldi de Globo 

hereditarium censum XL solidorum monete quem Nicholaus frater dicti 

Arnoldi dicto Arnoldo dare et solvere promiserat hereditarie in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste ex domo et area sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Jacobi Stephens soen ex uno et hereditatem 

Ludekini dicti Maes ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Nicholao simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 05 vr 05-03-1389. 

Thomas Yden soen, Ludovicus van Kessel en Erenbertus Jans soen beloofden 

aan Woltherus van Oekel en Jordanus Millinc 124 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden voor 1 dobbel gerekend of de waarde, een helft te betalen 

met Pasen over een jaar (zo 03-04-1390) en de andere helft met Sint-Jan-

Baptist daarop volgend (vr 24-06-1390). 

 

Thomas Yden soen et Ludovicus de Kessel #et# Erenbertus Jans soen 

promiserunt Wolthero de Oekel et Jordano Millinc vel eorum alteri C et 

XXIIII Brabant dobbel (dg: vel q) scilicet duobus Hollans gulden pro 
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quolibet dobbel computatis vel valorem mediatim a pascha proxime ultra 

annum et mediatim in festo nativitatis beati Johannis baptiste deinceps 

sine medio subsequente persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 06 vr 05-03-1389. 

Theodericus van Keppel en Theodericus Bathen soen beloofden aan Heilwigis 

wv Johannes Neven 65 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Theodericus (dg: Ke) de Keppel et Theodericus Bathen soen promiserunt 

Heilwigi relicte quondam Johannis Neven LXV Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 07 vr 05-03-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 08 vr 05-03-1389. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Leonius van Erpe met zijn goederen. 

 

Johannes de Erpe calumpniavit vendiciones et aienaciones factas per 

Leonium de Erpe cum suis bonis personis quibuscumque. Testes Willelmus et 

Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 09 vr 05-03-1389. 

Ghisbertus Lisscap de jongere maakte bezwar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Leonius van Erpe. 

 

Ghisbertus Lisscap junior calumpniavit vendiciones factas cum bonis 

Leonii de Erpe. Testes Willelmus et Emont datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 10 za 06-03-1389. 

Goessuinus gnd Emonts soen gaf uit aan Andreas zvw Lambertus gnd Zannen 

soen een stuk land, in Erp, tussen Henricus Gheseken enerzijds en 

voornoemde Goessuinus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 9 penning 

cijns aan de naburen van Erp en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren. 

 

Goessuinus dictus Emonts soen peciam terre sitam in parochia de Erpe 

inter hereditatem Henrici Gheseken ex uno et inter hereditatem dicti 

Goessuini ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Andree filio 

quondam Lamberti dicti Zannen soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

novem denariis census vicinis de Erpe prius inde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Erpe 

danda dicto Goessuino ab altero purificationis et in Erpe tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Heijme et Dordrecht 

datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1178 f 094r 11 za 06-03-1389. 

Henricus zvw Henrici (dg: zvw Johannes gnd Jordens soen). 

 

Henricus filius quondam Henrici (dg: filii quondam Johannis dicti Jordens 

soen). 

 

BP 1178 f 094r 12 vr 12-03-1389. 

Johannes gnd Muijlken van Os verkocht aan Petrus van Conden van Lijttoijen 

een halve akker in Lithoijen, ter plaatse gnd die Akkeren, tussen Henricus 
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gnd Rovers soen enerzijds en Hubertus zvw Arnoldus Hoessche anderzijds, 

belast met sloten, waterlaten en zegedijken. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Muijlken de Os dimidium agrum terre situm in parochia de 

Lijttoijen ad locum dictum die Ackeren inter hereditatem Henrici dicti 

Rovers soen ex uno et hereditatem Huberti filii quondam Arnoldi Hoessche 

ex alio prout ibidem est situm et ad dictum Johannem pertinere dinoscitur 

ut dicebat hereditarie vendidit Petro de Conden de Lijttoijen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis aqueductibus et 

Zegedike ad premissa de jure spectantibus. Testes ?Willelmus et Dordrecht 

datum sexta post invocavit. 

 

BP 1178 f 094r 13 vr 12-03-1389. 

Theodericus van Boekel verkocht aan Johannes nzvw Walterus van Erpe 3½ 

morgen heideland in Oss, tussen Lambertus smid enerzijds en Nennekina gnd 

Ghiben dochter anderzijds. 

 

Theodericus de Boekel IIIJ jugera terre mericalis sita in parochia de Os 

inter hereditatem Lamberti fabri ex uno et hereditatem #Nennekine# (dg: 

Johannis filii na) Nennekine dicte Ghiben dochter ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio naturali quondam Walteri de Erpe 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094r 14 vr 12-03-1389. 

Johannes zv Arnoldus Koetman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Arnoldi Koetman prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf3 C 13 f. 94v. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 13-03-1389. 

 Dominica reminiscere: zondag 14-03-1389. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 17-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1389. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 20-03-1389. 

 

BP 1178 f 094v 01 za 13-03-1389. 

Ghibo Keijot droeg over aan Johannes van der Heijden (1) 1/6 deel, te weten 

het 1/6 deel dat ligt naast de oude stadsmuur, aan de kant van de Markt, 

van een erfgoed43,44 van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij 

de Markt, achter erfgoed van Amelius Specier, tussen erfgoed van voornoemde 

Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, welk erfgoed achter 

reikt tot aan erfgoed van voornoemde Amelius en voor aan een weg, aldaar 

afgescheiden van erfgoederen van voornoemde wijlen Arnoldus Rover, (2) de 

helft van voornoemde oude stadsmuur, te weten de helft direct naast 

voornoemd 1/6 deel, ter lengte van voornoemd 1/6 deel, in cijns aan 

voornoemde Ghibo uitgegeven door Willelmus van Langelaer. De goederen waren 

belast met cijnzen en voorwaarden. 

 

Ghibo Keijot sextam partem cuiusdam hereditatis quondam domini Arnoldi 

Rover militis site in Busco apud forum retro hereditatem Amelii Specier 

(dg: ex uno et) inter hereditatem eiusdem Amelii ex uno et inter antiquum 

murum oppidi de Busco ex alio [que] hereditas tendit retro ad hereditatem 

dicti Amelii et ante ad quandam viam ibidem tendentem sumptam de (dg: 

heredib) hereditatibus dicti quondam Arnoldi Rover (dg: datam ad 

                         
43 Zie ← BP 1177 f 331v 06 za 09-02-1387, Johannes van Hemert zv Theodericus verkocht aan 
Johannes Muwe steenbakker een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
44 Zie → BP 1180 p 605r 08 ma 16-10-1396, Ghibo gnd Keijot verkocht aan Willelmus van Beke zvw 
Godefridus van Beke een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
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hereditarium censum a Willelmo de Langelaer prout) scilicet dividendo 

(dg: dictam hereditatem in) primodictam hereditam in sex partes equales 

unam earundem sex partium equalium que sita est contigue iuxta dictum 

antiquum murum in latere versus dictum forum atque medietatem dicti 

antiqui muri scilicet illam medietatem eiusdem antiqui muri que sita est 

contigue iuxta dictam sextam partem ad longitudinem eiusdem sexte partis 

datam ad censum dicto Ghiboni a Willelmo de Langelaer prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni van der Heijden cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis censibus et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes 

Aa et Dordrecht datum sabbato post invocavit. Detur dicto Ghiboni. 

 

BP 1178 f 094v 02 zo 14-03-1389. 

Geerlacus Cnode zv Gheerlacus en Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Jozollo 30 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1389; 17+30+31+24=102 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Geerlacus Cnode #filius Gheerlaci# et Stamelart de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo XXX scuta Francie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos pena II. Testes Emondus et Aggere datum dominica 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 094v 03 zo 14-03-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnes conservare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 04 wo 17-03-1389. 

Ghibo gnd van der Smedebroec verkocht aan Arnoldus van Vladeracken zv 

Elisabeth ¾ deel van een hofstad met gebouwen in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes Coninc enerzijds en erfgoed van 

wijlen Everardus van Lijt anderzijds, te weten het ¾ deel naast voornoemd 

erfgoed van Johannes Coninc, aan hem verkocht door Jacobus zv Gerardus gnd 

Groij zvw Jacobus van Driel. 

 

Ghibo dictus van der Smedebroec tres partes cuiusdam domistadii siti in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et 

inter hereditatem quondam Everardi de Lijt ex alio scilicet dividendo 

dictum domistadium in quatuor partes equales tres partes de dictis 

quatuor partibus scilicet tres partes d hiis sitas contigue iuxta dictam 

hereditatem prefati Iohannis Coninc simul cum edificiis in dictis tribus 

partibus stantibus venditas sibi a Jacobo filio (dg: quondam) Gerardi 

(dg: filii quondam) dicti Groij filii quondam Jacobi de Driel prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Vladeracken filio Elisabeth 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Emondus datum quarta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 094v 05 wo 17-03-1389. 

Henricus zv Ghisbertus van der Smedebroec verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Ghisberti van der Smedebroec prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 06 wo 17-03-1389. 

Ghiselbertus gnd van den Broec zvw Ghisbertus gnd van der Smedebroec 

verkocht aan Arnoldus van Vladeracken zv Elisabeth een erfgoed in Den 

Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus Koeter enerzijds en 

een weg behorend aan Johannes gnd die Bije anderzijds, strekkend vanaf de 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

99 

gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Johannes Bije, welk 

erfgoed eerstgenoemde Ghisbertus in cijns verworven had van Gerardus gnd 

Groij zvw Jacobus van Driel, zijn kinderen Jacobus en Katherina, Johannes 

van Malsen, Hermannus Plaetmaker en Johannes zv Gerardus van Langelaer, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Ghiselbertus dictus van den Broec filius quondam Ghisberti dicti van der 

Smedebroec quandam hereditatem sitam in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem Gerardi Koeter ex uno et inter quandam viam spectantem ad 

Johannem dictum die Bije ex alio tendentem a communi plathea retrorsum ad 

hereditatem dicti Johannis Bije quam hereditatem primodictus Ghisbertus 

erga Gerardum dictum Groij filium quondam Jacobi de Driel Jacobum et 

Katherinam eius liberos Johannem de Malsen Hermannum Plaetmaker et 

Iohannem filium Gerardi de Langelaer ad censum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Vladeracken filio Elisabeth 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 07 wo 17-03-1389. 

Henricus zv Ghisbertus van der Smedebroec verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Ghisberti van der Smedebroec prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 08 wo 17-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Vladeracken en zijn broer Johannes beloofden aan 

voornoemde Ghisbertus 78 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus de Vladeracken et Johannes eius frater promiserunt 

Ghisberto supradicto LXXVIII Hollant gulden vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 09 wo 17-03-1389. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Ghisbertus 77 Hollandse 

gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 20-02-1390) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Ghisberto LXXVII Hollant gulden vel 

valorem ad dominicam invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 094v 10 wo 17-03-1389. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Ghisbertus 100 Hollandse 

gulden45 of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dicti debitores (dg: princip) promiserunt dicto Ghisberto C Hollant 

gulden vel valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 094v 11 wo 17-03-1389. 

Johannes van Ghestel, Johannes van de Dijk, Stamelart van de Kelder en 

Arnoldus Bertoud zv Johannes Bac van Tilborch beloofden aan Philippus 

Jozollo 300 oude Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389; 

14+18=32 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

                         
45 Zie → BP 1178 f 364r 01 wo 02-03-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Johannes de Ghestel Johannes de Aggere Sta de Penu et Arnoldus Bertoud 

filius Johannis Bac de Tilborch promiserunt Philippo Jozollo IIIc aude 

scilde Francie ad pascha proxime persolvendos pena X. Testes Emondus et 

Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 12 wo 17-03-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 094v 13 wo 17-03-1389. 

(dg: Willelmus van den Venne). 

 

(dg: Willelmus van den Venne q). 

 

BP 1178 f 094v 14 do 18-03-1389. 

Johannes Baten soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door mr Johannes Goutsmit en Jacobus Swertvegher met 

hun goederen. 

 

Johannes Baten soen omnes vendiciones factas per magistrum #Johannem# 

Goutsmit et per Jacobum Swertvegher cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum (dg: supra) Willelmus et Dordrecht datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 094v 15 vr 19-03-1389. 

Arnoldus van Loen verkocht aan Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle 

priester een b-erfpacht46 van 1 mud rogge, Bossche maat, die Luppertus zv 

Johannes gnd Rademaker aan voornoemde Arnoldus beloofd had, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf in Oirschot, in een straat 

die loopt van de kerk van Sint-Petrus naar de kapel van de H.Maagd-Maria, 

beiderzijds tussen de gemene weg, strekkend van eerstgenoemde straat 

achterwaarts tot aan Arnoldus gnd Joncker. 

 

Arnoldus de Loen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Luppertus filius Johannis dicti Rademaker promisit se daturum 

et soluturum dicto Arnoldo hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et area sita in Oerscot in vico tendente ab ecclesia 

(dg: de) sancti Petri ibidem versus capellam beate Marie virginis ibidem 

inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendente a 

primodicto vico retrorsum ad hereditatem Arnoldi dicti Joncker prout in 

litteris vendidit Arnoldo filio naturali domini quondam Leonii de Scijnle 

presbitri supportavit cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem in dicta paccione deponere et quod 

ipse omnem aliam obligationem in dicta domo et area existentem deponere 

et sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 094v 16 za 20-03-1389. 

Laurencius zv Stephanus van Wetten ontlastte Johannes zvw Johannes Roveri 

van den Laer van alle beloften, die voornoemde Johannes gedaan had aan 

voornoemde Laurencius, en van alle aanspraken van voornoemde Laurencius op 

voornoemde Johannes. 

 

Solvit III placken. 

Laurencius filius Stephani de Wetten quitum proclamavit Johannem filium 

quondam Johannis Roveri van den Laer ab omnibus promissionibus quas 

dictus Johannes dicto Laurencio promiserat a quocumque tempore usque in 

hodiernum diem (dg: et ab o) et ab omnibus impeticionibus (dg: que) 

quibus mediantibus dictus (dg: Joh) Laurencius prefatum Johannem impetere 

                         
46 Zie ← BP 1177 f 369r 08 do 04-07-1387, belofte van de erfpacht. 
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posset a quocumque tempore usque in hodiernum diem promittens ratam 

servare. Testes datum ut infra. 

 

BP 1178 f 094v 17 za 20-03-1389. 

Henricus Bac van Heze verkocht aan Henricus gnd Aben soen van Berlikem een 

stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Loefoert, tussen een gemene steeg 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg 

tot aan hr Henricus Buc priester. De koper zal een afscheiding die staat 

tussen voornoemd stuk land en erfgoed van verkoper onderhouden. 

 

Henricus Bac de Heze peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco 

dicto Loefoert inter (dg: h) communem stegam ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici ex alio (dg: ut) tendentem a communi plathea ad hereditatem 

domini Henrici Buc presbitri ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

dicto Aben soen de Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus (dg: venditor) #emptor# sepem stantem inter 

dictam peciam terre et inter hereditatem dicti venditoris tenebit quod 

dicto venditori super suam hereditatem exinde nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes Aa et Emondus datum sabbato post reminisere. 

 

1178 mf3 C 14 f. 95. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 20-03-1389. 

 Secunda post oculi: maandag 22-03-1389. 

 Tercia post oculi: dinsdag 23-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 Quarta post oculi: woensdag 24-03-1389. 

 

BP 1178 f 095r 01 za 20-03-1389. 

Johannes zvw Johannes Rover van den Laer droeg over aan Theodericus Writer 

(1) zijn deel in een akker, gnd die Laarakker, in Veghel, tussen hr Adam 

van Berchen ridder enerzijds en wijlen Agnes van Risingen anderzijds, (2) 

zijn recht in het patronaatsrecht van de kerk van Veghel, bij voornoemde 

akker behorend, (3) zijn deel in 1/3 deel van 40 bunder gnd die Pedervelse 

Hoeve, in Veghel, te weten in het 1/3 deel richting de hoeve gnd 

Lijntermanse Hoeve. 

 

Johannes filius quondam #Johannis# Rover van den Laer (dg: super agro 

terre die) totam partem et omnes jus sibi competentes in agro terre dicto 

die Laeracker sito in parochia de Vechel inter hereditatem domini Ade de 

Berchen militis ex uno et hereditatem quondam Agnetis de Risingen ex alio 

item totum jus sibi competens in jure patronatus ecclesie de Vechel ad 

dictum agrum terre die (dg: Lai) Laeracker vocatum !item totam partem et 

omne jus sibi competentes in tercia parte quadraginta bonariorum dictorum 

communiter die Pedervelsche Hoeve sitorum in dicta parochia de Vechel 

scilicet in illa tercia parte que sita est versus mansum dictum 

Lijnthermansche Hoeve ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico 

Writer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Aa et Emondus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1178 f 095r 02 za 20-03-1389. 

Agnes wv Petrus Vette zv Willelmus die Vette van Belver, haar kinderen 

Johannes en Willelmus, en haar schoonzoon Baudewinus Arts soen verkochten 

aan de broers Willelmus en Gerardus, kv Willelmus van Zelant, een kamp, 

buiten de stadsmuur van Den Bosch, tussen mr Arnoldus van Oesterwijc 

enerzijds en Johannes gnd Boec anderzijds, voor Jacobus van den Wiel echter 

uitgezonderd het visrecht van voornoemd kamp, welk kamp wijlen voornoemde 

Petrus Vette in cijns verkregen had van voornoemde Jacobus van den Wiel, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Agnes relicta quondam Petri Vette filii Willelmi die Vette (dg: cum 

tutore) de Belver cum tutore Johannes (dg: Hagen) Willelmus eius liberi 
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et (dg: Boude) #Baude#-winus Arts soen gener dicte Agnetis quendam campum 

situm extra murum oppidi de Busco inter hereditatem magistri Arnoldi de 

Oesterwijc ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Boec ex alio salva 

tamen Jacobo van den Wiel piscaria dicti campi quem campum predictum 

dictus quondam Petrus Vette erga Jacobum van den Wiel predictum ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt Willelmo et 

Gerardo fratribus liberis Willelmi de Zelant supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: sui) eorum et ex parte dicti quondam Petri deponere excepto censu in 

dictis litteris contentis!. Testes Emondus et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 03 za 20-03-1389. 

Johannes zv Henricus van den Loeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici van den Loeken prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 04 za 20-03-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg al zijn erfgoederen over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem. De koopsom en alle schulden aan hem 

van voornoemde Godefridus zijn voldaan. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze omnes et singulas hereditates 

(dg: quas pro presenti in parochia de He Herpen habet sitas) #ad se 

spectantes quocumque locorum situatas# ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittens ratam servare 

recognovit sibi de pretio dicte hereditatis et ab omni debito sibi a 

dicto Godefrido a quocumque tempore evoluto (dg: usque) usque in 

hodiernum diem promisso fore satisfactum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 05 za 20-03-1389. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes van Heze verklaarde ontvangen te hebben 

van voornoemde Godefridus zvw Andreas van Berlikem een wettige afrekening 

van alle goederen, door voornoemde Godefridus ontvangen, toen voornoemde 

Theodericus minderjarig was. 

 

Dictus Theodericus recognovit se recepisse a dicto Godefrido legitimam 

computationem de omnibus bonis a dicto Godefrido perceptis et levatis 

tempore quo idem Theodericus impuber fuerat clamans inde et ab omnibus 

impeticionibus quibus mediantibus ipse Theodericus dictum Godefridum 

impetere posset in futurum. Testes (dg: datum ut supra) quitum. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 06 ma 22-03-1389. 

Johannes Peters soen van Gheldorp beloofde aan Berisius van Gravia bakker 

60 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Johannes (dg: Pete) Peters soen de Gheldorp promisit Berisio de Gravia 

pistori LX Hollant gulden (dg: vel valorem) ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut infra. 

 

BP 1178 f 095r 07 ma 22-03-1389. 

Nicholaus zv Lambertus Raet van Empel verkocht aan Goessuinus zv Andreas 

van Bernheze (1) 1 morgen 8 roeden land, in een kamp, gnd des Raats Kamp, 

welk kamp ligt in Empel, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen Hugo 

Zwartoege enerzijds en erfg vw Elisabeth van Zonne anderzijds, en welke 

morgen 8 roeden in voornoemd kamp gelegen zijn, naast Stephanus zv 

voornoemde Lambertus, in het oosten enerzijds en Ludovicus gnd des Proefst 

soen in het westen anderzijds, (2) 1/5 deel van alle sloten, die bij 
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voornoemd kamp horen. 

 

Nicholaus filius Lamberti Raet de Empel unum juger et octo virgatas terre 

sitas in (dg: quond) quodam campo dicto communiter des Raets Camp qui 

campus situs in parochia de Empel in loco dicto die Cortbeemden inter 

hereditatem Hugonis Zwartoege ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Elisabeth de Zonne ex alio et que unum juger et octo virgate terre 

predicte site sunt in dicto campo contigue iuxta hereditatem Stephani 

filii dicti Lamberti versus oriens ex uno et inter hereditatem Ludovici 

dicti des Proefst soen versus occidens ex alio atque quintam partem 

omnium fossatorum ad dictum campum spectantium ut dicebat hereditarie 

vendidit Goessuino filio Andree de Bernheze promittens warandiam tamquam 

de vero allodio. Testes Emondus et Dordrecht datum secunda post occuli. 

 

BP 1178 f 095r 08 ma 22-03-1389. 

Stephanus zv Lambertus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Stephanus filius Lamberti Raet prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 095r 09 di 23-03-1389. 

Henricus van Uden verkocht aan Elisabeth wv Jacobus van Uden, tbv haar zoon 

Ludingus, een b-erfcijns van 4 pond en 5 penning geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout enerzijds en 

erfgoed van wijlen Matheus Gagel anderzijds, te weten uit de helft richting 

erfgoed van wijlen voornoemde Matheus. 

 

Henricus de Uden (dg: hereditarie vendidit E) hereditarium censum (dg: 

unius antiqui sterlingi atque quatuor librarum) quatuor librarum et 

quinque denariorum monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Arnoldi Ysebout ex uno et hereditatem 

quondam Mathei Gagel ex alio scilicet ex illa medietate que sita est 

versus hereditatem dicti quondam Mathei ut dicebat hereditarie vendidit 

Elisabeth relicte quondam (dg: Jo) Iacobi de Uden ad opus Ludingi sui 

filii promittens warandiam et obligationem ex parte dicti Henrici in 

dicto censu deponere. Testes Willelmus et Emont datum 3a post oculi. 

 

BP 1178 f 095r 10 do 18-03-1389. 

Hr Theodericus Rover ridder, Theodericus Rover zv hr Emondus, Emondus Rover 

en Willelmus Coptiten beloofden aan Gerardus van Breekel van Tricht 212 

gulden van Gelre of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te 

betalen. 

 

O. 

Dominus Theodericus Rover miles Theodericus Rover filius domini Emondi 

Emondus Rover et Willelmus Coptiten promiserunt Gerardo de Breekel de 

Traiecto CC et XII gulden Ghelrie vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post reminiscere (dg: 

...) Willelmus dixit. 

 

BP 1178 f 095r 11 do 18-03-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 12 di 23-03-1389. 

Henricus van Uden de jongere verkocht aan de secretaris een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit goederen van 
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Rodolphus gnd Vespertijt, in Nuland, ter plaatse gnd Vespertijt, welke 

pacht aan hem was overgedragen door Conradus Writer. Met achterstallige 

termijnen en iusticatie. De brief overhandigen aan Willelmus Loijer. 

 

Henricus de Uden junior hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

(dg: medietate) ex bonis Rodolphi dicti Vespertijt (dg: sinl) singulis et 

universis sitis in parochia de Nuwelant ad locum dictum Vespertijt et ex 

attinentiis dictorum bonorum supportatam sibi a Conrado Writer prout in 

litteris hereditarie vendidit michi supportavit cum litteris et aliis et 

jure #et arrastagiis et iusticatione# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Emiondus datum 3a 

post oculi. Detur Willelmo Loijer. 

 

BP 1178 f 095r 13 di 23-03-1389. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 14 di 23-03-1389. 

Johannes van Bladel droeg over aan Ywanus Stierken een stukje land in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughterakker, beiderzijds tussen voornoemde 

Ywanus, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd Lijelaer. 

 

Johannes de Bladel particulam terre sitam in parochia de Vucht sancti 

(dg: Laberti) Petri #ad locum dictum Vuchteracker# inter hereditatem 

Ywani Stierken ex utroque latere tendentem a communi platea ad locum 

dictum Lijelaer (dg: ex .) ut dicebat hereditarie supportavit dicto Ywano 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Emondus et 

Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095r 15 wo 24-03-1389. 

Johannes van Bercke zv Everardus van Bercke verkocht aan Ludingus zvw 

Petrus Pijnappel en Gheerlacus gnd Boest een b-erfcijns van 6 pond, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan-Baptist te betalen, 

gaande uit alle erfelijke goederen van Johannes gnd Spiker, welke cijns 

voornoemde Johannes van Beircke gekocht had van Ghisbertus zvw Ghisbertus 

van Vlochoeven en Arnoldus van Andel. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Bercke filius Everardi de (dg: Berk) Bercke annuum et 

hereditarium censum sex librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris dandum et solvendum anno quolibet integre in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste de universis et singulis bonis 

hereditariis Johannis dicti Spiker quem censum dictus Johannes de Beircke 

erga Ghisbertum filium quondam Ghisberti de Vlochoeven et Arnoldum de 

Andel emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Ludingo 

filio quondam Petri Pijnappel et Gheerlaco dicto Boest supportavit cum 

litteris et aliis (dg: promittens ratam servare et obligationem ex parte) 

et cum arrastagiis sibi a quocumque tempore usque nunc deficientibus ut 

dicebat promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Willelmus et Aggere datum quarta post oculi. 

 

BP 1178 f 095r 16 wo 24-03-1389. 

Henricus van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Henricus de G[lo]bo prebuit et reportavit. Testes datum. 
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BP 1178 f 095r 17 wo 24-03-1389. 

(dg: Voornoemde twee kopers beloofden aan voornoemde verkoper 36 oude 

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

 

(dg: Dicti duo venditores #emptores# promiserunt dicto emptori 

#venditori# XXXVI aude scilde vel valorem ad pascha proxime persolvendos. 

Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 095r 18 wo 24-03-1389. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 108 oude schilden of de 

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

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori centum et VIII aude scilde vel 

valorem ad (dg: Joh prox) nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1178 mf3 D 01 f. 95v. 

 Quarta post oculi: woensdag 24-03-1389. 

 Sexta post oculi: vrijdag 26-03-1389. 

 

BP 1178 f 095v 01 wo 24-03-1389. 

Henricus Becker zvw Matheus Becker, Johannes van de Kelder ev Engelberna 

dvw voornoemde Matheus en Jacobus Loze ev Enghelberna dvw Henricus Becker 

droegen over aan Nicholaus Becker zvw Petrus Becker het deel, dat aan 

wijlen voornoemde Matheus en Henricus gekomen was na overlijden van Alardus 

Becker, en na overlijden van wijlen voornoemde broers Matheus en Henricus 

Becker, in een hoeve, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, in welke hoeve 

Arnoldus Gherijts soen thans als hoevenaar woont. 

 

(dg: Henricus) Henricus Becker filius quondam Mathei Becker Johannes de 

Penu maritus et tutor legitimus ut asserebat Engelberne sue uxoris filie 

dicti quondam Mathei et Jacobus Loze maritus et tutor legitimus ut 

asserebat !Engehelberne sue uxoris filie quondam Henrici Becker totam 

partem et omne jus (dg: ipsis) #quondam dictis Matheo et Henrico de morte 

quondam Alardi Becker et ipsis# de morte predictorum quondam Mathei et 

Henrici (dg: jure) Becker fratrum jure successionis hereditarie advolutas 

in manso quodam sito in parochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshuijssen 

et in attinentiis eiusdem (dg: si) in quo vero manso Arnoldus Gherijts 

soen tamquam colonus ad presens residet ut dicebant hereditarie (dg: s v) 

supportaverunt Nicholao Becker filio quondam Petri Becker promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus 

et Aggere datum quarta post oculi. 

 

BP 1178 f 095v 02 vr 26-03-1389. 

Theodericus Rover en zijn broer Willelmus, kvw Theodericus van der Masen, 

Arnoldus van Ghele en Heijmericus Groij beloofden aan Conrardus Arts soen 

10 mud tarwe, Bossche maat, minus 2 plakken, tussen nu en Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389) te leveren. 

 

Theodericus Rover et Willelmus eius frater liberi quondam Theoderici van 

der Masen Arnoldus de Ghele et Heijmericus Groij promiserunt Conrardo 

Arts soen decem modios tritici (dg: sci) mensure de Busco scilicet de 

meliori tritico veniente in Busco tempore solucionis ad forum venali 

minus tamen duobus placken in valore infra hinc et festum Remigii proxime 

persolvendos. Testes Emondus et Aggere datum sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 095v 03 vr 26-03-1389. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 
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Solvit VII solidos. 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 04 vr 26-03-1389. 

Marcelius gnd Maes soen van Hijntham droeg over aan Goessuinus Dunnecop een 

stuk land, naast de Hinthamerdijk, tussen erfgoed dat was van Thomas van 

Hijntham, nu van voornoemde Marcelius gnd Maes soen, enerzijds en Katherina 

gnd Gruwels anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts over een 

lengte van 13½ roeden, welk stuk land voornoemde Marcelius in cijns 

verkregen had van Johannes van Liemde procurator van het leprozenhuis, 

belast met de cijns in de brief vermeld. Voornoemde Marcelius beloofde dat 

voornoemd stuk land voor 62 voet breed is en achter 61 voet. 

 

Marcelius dictus Maes soen #de Hijntham# peciam terre sitam iuxta aggerem 

Hijnthamensem inter hereditatem que fuerat (dg: quondam) Thome de 

Hijntham (dg: ex uno) nunc ad Marcelium dictum Maes soen predictum 

spectantem ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Gruwels ex alio 

tendentem a communi plathea retrorsum ad longitudinem tredecim et dimidie 

virgatarum dictarum marghen roeden quam peciam terre dictus Marcelius 

erga Johannem de Liemde procuratorem domus leprosorum ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Goessuino Dunnecop 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto censu in dictis litteris contento promisit insuper! 

omnia dictus Marcelius quod (dg: ip dictum) dicta pecia terre continet 

ante LXII pedatas in latitudine et retro LXI pedatas in latitudine. 

Testes Willelmus et !et. 

 

BP 1178 f 095v 05 vr 26-03-1389. 

Theodericus zvw Johannes molenaar van Spoerdonc droeg over aan Albertus 

ketelaar zv Adam van Os een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2½ mud rogge 

Johannes zv Henricus zv Willelmus gnd van der Noetele aan eerstgenoemde 

Theodericus beloofd had, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een beemd gnd die Roderijt47, in Oirschot, tussen erfgoed van de 

heer van Petershem enerzijds en die Aa anderzijds, (2) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren uit een huis en tuin 

van Johannes gnd Casterman in Oirschot, welke laatstgenoemde pacht 

voornoemde Johannes zv voornoemde Henricus zv Willelmus van der Noetele als 

onderpand had gesteld voor betaling van de pacht van 2½ mud rogge. 

 

+. 

Theodericus filius quondam Johannis multoris de Spoerdonc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis Johannes filius Henrici 

filii Willelmi dicti van der (dg: Note) Noetele primodicto Theoderico 

dare et solvere promiserat hereditarie Andree et in Busco tradere ex 

quodam prato dicto communiter die Roede Rijt sito in parochia de Oerscot 

inter hereditatem domini de Peterssem ex uno et inter aquam ibidem dictam 

communiter die Aa ex alio atque ex hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Oerscot solvenda hereditarie purificationis ex domo 

et orto Johannis dicti Casterman sitis in dicta parochia de Oerscot quam 

paccionem jamdictam dictus Johannes filius dicti Henrici filii Willelmi 

van der Noetele pro solucione dicte paccionis duorum et dimidii modorum 

siliginis ad pignus imposuit prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit (dg: de Postel filio Franconis de Os suo genero cum Cristina 

Aleide eius uxore filia primodicti Theoderici nomine dotis) #Alberto 

cacabario filio Ade de Os# promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

                         
47 Zie ← BP 1176 f 014r 02 di 23-12-1376, uitgifte van de Roderijt voor 

pacht van 3 mud. 
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obligationem ex parte (dg: sui) in dicta paccione unius modii siliginis 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 095v 06 vr 26-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Postel beloofde aan voornoemde Theodericus in de 

deling van de goederen die voornoemde Theodericus en zijn vrouw Elisabeth 

zullen nalaten, in te brengen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Dictus Arnoldus #de Postel# promisit super omnia dicto Theoderico si idem 

Arnoldus ad divisionem faciendam de bonis que dictus Theodericus et 

Elisabeth eius uxor post se relinquent venire voluerit et ea condividere 

extunc dictus Arnoldus hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco ad eandem divisionem importabit antequam dicta bona cum 

suis in hoc coheredibus valeat condividere aut aliquod exinde percipere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 07 vr 26-03-1389. 

Johannes Ghiben soen van Gheen Enen verkocht aan Henricus gnd Ghecke 2 

kamers met ondergrond, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Arnoldus Heijme enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Zenssen, met 

een weg van 9 voet breedte behorend aan Arnoldus gnd Vos zv Jacobus gnd van 

Hedel ertussen, anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts 

tot aan het water, met een stijl van een deur, naast de Hinthamerstraat, 

direct naast voornoemd erfgoed van Arnoldus Heijme, en met geheel de wand 

die staat tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus Heijme en voornoemde twee 

kamers, aan voornoemde Johannes in cijns gegeven door voornoemde Arnoldus 

Vos zv Jacobus van Hedel, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Ghiben soen van Gheen Enen duas cameras cum suis fundis sitas in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et 

inter hereditatem quondam Henrici Zenssen (dg: ex a) quadam via 

interiacente novem pedatas in latitudine continente ad Arnoldum dictum 

Vos filium Jacobi dicti de Hedel spectantem ex alio tendentes a dicto 

vico retrorsum usque ad aquam ibidem cum stilo dicto stijl janue stantis 

iuxta dictum vicum contigue iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi Heijme 

et cum integro pariete stante inter dictam hereditatem dicti Arnoldi 

Heijme et inter dictas duas cameras datas ad censum dicto Johanni a dicto 

Arnoldo Vos #filio Jacobi de Hedel# prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico dicto Ghecke supportavit cum literis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 08 vr 26-03-1389. 

Rodolphus gnd Ghiben soen van Gheen Enen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Rodolphus dictus Ghiben soen van (dg: den Me) Gheen Enen prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 09 vr 26-03-1389. 

Theodericus zvw Johannes gnd Claes soen van Eijndoven ev Yda dvw Lambertus 

gnd Naets soen van Woensel verkocht aan zijn broer Nicholaus van Eijndoven 

zvw Johannes gnd Claes soen een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Eindhoven, die Aleidis wv voornoemde Lambertus Naets soen en haar kinderen 

Lambertus en Naet, geschonken hadden aan voornoemde Theodericus en diens 

vrouw, met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Aleidis en haar kinderen. 

 

Theodericus filius #quondam# Iohannis dicti Claes soen de Eijndoven 

maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam Lamberti dicti 

Naets soen de Woensel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 
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mensure de Eijndoven (dg: solvendam hereditarie purificationis et in 

Eijndoven tradendam ex) quam Aleidis relicta quondam (dg: L) dicti 

quondam Lamberti Naets soen Lambertus et quidam dictus Naet liberi dicte 

Aleidis (dg: pro) prefato Theoderico cum dicta eius uxore nomine dotis 

promiserant solvendam hereditarie purificationis et in Eijndoven tradere 

ex omnibus bonis dictorum Aleidis et eius liberorum ut dicebat 

hereditarie vendidit Nicholao de Eijndoven filio quondam Johannis dicti 

Claes soen (dg: predicti) suo fratri promittens warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 095v 10 vr 26-03-1389. 

Voornoemde Theodericus zv Johannes Claes soen van Eijndoven ev Yda dvw 

Lambertus gnd Naets soen droeg over aan zijn broer Nicholaus alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde schoonvader 

Lambertus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Aleidis wv 

voornoemde Lambertus. 

 

Dictus Theodericus filius Johannis (dg: Claes) #Claes# soen de Eijndoven 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie quondam 

Lamberti dicti Naets soen omnia bona sibi de morte dicti quondam Lamberti 

sui soceri successione hereditarie advoluta atque post mortem Aleidis 

relicte dicti quondam Lamberti successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum situata ut dicebat hereditarie supportavit Nicholao suo 

fratri promittens warandiam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 11 vr 26-03-1389. 

Arnoldus van der Heijde ev Elisabeth dvw Lambertus gnd Naets soen droeg 

over aan Nicholaus van Eijndoven zvw Johannes Claes soen alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van voornoemde Lambertus, resp. aan hem 

zullen komen na overlijden van Aleidis wv voornoemde Lambertus, met alle 

beloften, aan hem en zijn vrouw Elisabeth gedaan. 

 

Arnoldus van der Heijde maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris filie quondam Lamberti dicti Naets soen omnia et singula bona 

sibi de morte dicti quondam Lamberti successione hereditarie advoluta 

atque post mortem Aleidis relicte dicti quondam Lamberti successione 

hereditarie advolvenda quocumque locorum situata simul cum omnibus 

promissionibus sibi cum dicta Elisabeth eius uxore nomine dotis promissis 

ut dicebat hereditarie supportavit Nicholao de Eijndoven filio quondam 

Johannis Claes soen promittens warandiam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 095v 12 vr 26-03-1389. 

Johannes Erenbrechts soen van Kessel beloofde aan Philippus Jozollo 14 

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

5+30+31+24=90 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Erenbrechts soen de Kessel promisit Philippo Jozollo XIIII 

Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos pena I. 

Testes Willelmus et Emondus datum sexta post oculi. 

 

1178 mf3 D 02 f. 96. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 27-03-1389. 

 Quarta post letare: woensdag 31-03-1389. 

 Quinta post letare: donderdag 01-04-1389. 

 Sabbato post letare: zaterdag 03-04-1389. 

 III die mensis aprilis: zaterdag 03-04-1389. 

 Secunda post letare: maandag 29-03-1389. 

 

BP 1178 f 096r 01 za 27-03-1389. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofde aan Godefridus Postel 40 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande 
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(do 11-11-1389) te betalen. De brief overhandigen aan Oda van Berze ev 

voornoemde Godefridus Posteel. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc promisit Godefrido Postel 

XL aude scilde scilicet IIII florenos pro III scilde computato ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum sabbato post 

oculi. Detur Ode de Berze uxori dicti Godefridi Posteel. 

 

BP 1178 f 096r 02 wo 31-03-1389. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verkocht aan Henricus Wit een 

stukje48 moer, dat aan hem gekomen was na overlijden van jkr Johannes heer 

van Zevenborne, Craendonc en Hoeps, in Boxtel, ter plaatse gnd Huisven, 

tussen hr Johannes van Gestel investiet van Tilburg enerzijds en die 

Gemeine Bergen anderzijds. Voornoemde hr Willelmus zal aan voornoemde koper 

een waterlaat aanwijzen, die de minste schade geeft; de koper gebruikt het 

stukje wegens het dominium van Boxtel en mag de turven die eruit komen 

drogen op voornoemde Gemene Bergen. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel particulam hereditatis 

dicte moer sibi de morte quondam domicelli Johannis domini de Zevenborne 

de Craendonc et de Hoeps (dg: jure succ) competentem sitam in parochia de 

J Bucstel ad locum dictum Huijsvenne inter hereditatem domini Johannis de 

Gestel investiti de Tilborch ex uno et inter communes montes dictos die 

Gemeijne Berge ex alio in omni ea quantitate qua dicta particula 

hereditatis ibidem est sita et sibi de morte dicti quondam domicelli 

Johannis est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Wit 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) deponere hoc 

addito quod dictus dominus Willelmus dicto emptori monstrabit aqueductum 

ad minus dampnum et quod ipse emptor dicta particula utetur per dominium 

de Bucstel et sespites exinde venientes siccare valebit supra dictos 

communes montes. Testes Aa et Aggere datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 096r 03 wo 31-03-1389. 

Gerardus van Bucstel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Bucstel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 096r 04 do 01-04-1389. 

Elisabeth wv Ghisbertus nzvw hr Egidius van der Wegen priester droeg over 

aan haar dochter Agnes haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 31 pond, 

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

uit de waag van Den Bosch, welke cijns49 voornoemde wijlen hr Egidius aan 

zijn natuurlijke zoon, voornoemde Ghisbertus, per testament vermaakt had. 

De brief overhandigen aan Theodericus van der Wagen. 

 

Elisabeth relicta quondam Ghisberti filii naturalis quondam domini Egidii 

van der Wegen presbitri cum tutore usufructum suum quem habet in 

hereditario censu triginta unius librarum solvendo hereditarie (dg: s) 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex stathera oppidi de Busco et ex 

eius attinentiis quem censum dictus quondam dominus Egidius dicto quondam 

Ghisberto suo filio naturali in suo testamento legaverat ut dicebat (dg: 

sij) supportavit Agneti sue filie (dg: ad opus sui et ad opus Sijmonis 

sui fratris) promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: Aa et 

Willelmus datum sabbato post oculi) testes Willelmus et Emondus datum 

quinta post letare. Detur (dg: .) Theoderico van der Wagen. 

 

                         
48 Zie → BP 1182 p 218v 09 di 19-10-1400, nadere (onleesbare) bepaling mbt 

dit stukje. 
49 Zie ← BP 1176 f 103r 01 wo 29-02-1380, overdracht van de cijns aan 

Ghisbertus nzvw hr Egidius van der Waag priester. 
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BP 1178 f 096r 05 za 03-04-1389. 

Voornoemde Agnes droeg voornoemde cijns van 31 pond over aan de secretaris 

tbv Maria ndvw voornoemde hr Egidius van der Waag. 

 

Dicta Agnes #cum tutore# dictum censum XXXI librarum #(dg: quem dictus)# 

hereditarie supportavit mihi ad opus Marie filie naturalis dicti quondam 

domini Egidii de Stathera promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Berkel datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1178 f 096r 06 za 03-04-1389. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van Gerardus van 

Vladeracken, Johannes van den Kloot en vele anderen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus Gerardo de Vladeracken et Johanne de 

Globo et pluribus aliis datum III die mensis aprilis. 

 

BP 1178 f 096r 07 za 27-03-1389. 

Gerardus van Berkel en Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan 

Philippus Jozollo 110 oude Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389; 4+30+31+24=89 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de Berkel et Ghisbertus Lisscap junior promiserunt Philippo (dg: 

Zollo) Jozollo (dg: C et) centum et X aude scilde Francie ad Johannis 

proxime persolvendos pena II. Testes dictus Gerardus (dg: .) et Willelmus 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1178 f 096r 08 za 27-03-1389. 

Voornoemde Ghisbertus Lijsscap beloofde aan voornoemde Philippus Jozollo 25 

oude Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 4+30+31+24=89 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Dictus Ghisbertus q Lijsscap promisit dicto Philippo XXV aude scilde 

Francie ad Johannis proxime persolvendos pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 09 za 27-03-1389. 

Godefridus van Beest en Johannes van Merewijc zvw Wolterus beloofden aan 

voornoemde Philippus 28 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389; 4+30+31+24=89 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Godefridus de Beest et Johannes de Merewijc filius quondam Wolteri 

promiserunt dicto Philippo XXVIII Hollant gulden vel valorem ad Johannis 

proxime pena II. Testes Willelmus et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 10 za 27-03-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 11 za 27-03-1389. 

Broeder Henricus Zwertfeger verklaarde dat Sijmon van Mijrabellum 

voldaan50,51,52 heeft alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 3 

                         
50 Zie ← BP 1177 f 202v 12 wo 19-07-1385, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
51 Zie → BP 1178 f 142r 05 vr 18-03-1390, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente. 
52 Zie → BP 1175 f 083r 05 do 27-03-1393, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
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oude schilden, die voornoemde Sijmon53 moet betalen aan voornoemde broeder 

Henricus. 

 

Frater Henricus Zwertfeger recognovit sibi Sijmonem de Mijrabello 

satisfecisse de omnibus arrastagiis sibi a quoqumque tempore usque in 

hodiernum diem deficientibus scilicet de vitali pensione trium aude 

scilde quam dictus Sijmon dicto fratri Henrico ad eius vitam solvere 

tenetur ut dicebat salvis suis litteris in suo vigore permansuris. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 12 ma 29-03-1389. 

Petrus zvw Johannes Pepercoren deed tbv Johannes Coninc afstand van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit 1/3 deel van een kamp, gnd dat Ledebroek, welke pacht Johannes zvw 

voornoemde Johannes Pepercoren bv voornoemde Petrus verkocht had aan 

voornoemde Johannes Coninc. 

 

Petrus filius quondam Johannis Pepercoren super hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis ex tercia parte cuiusdam campi dicti dat Ledebroec quam 

paccionem Johannes filius dicti quondam Johannis Pepercoren frater dicti 

Petri Johanni Coninc vendiderat prout in litteris et super toto jure ad 

opus dicti Johannis Coninc hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Aa et Coptiten datum secunda post letare. 

 

BP 1178 f 096r 13 ma 29-03-1389. 

Broeder Petrus van Woesic en Thomas van Hijntham beloofden aan Nicholaus zv 

Hubertus van Ghemert 58 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Philippus-

en-Jacobus aanstaande (za 01-05-1389) te betalen. 

 

Frater Petrus de Woesic et Thomas de Hijntham promiserunt Nicholao filio 

Huberti de Ghemert LVIII Hollant gulden vel valorem ad festum Philippi et 

Jacobi proxime persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 14 ma 29-03-1389. 

Rodolphus Keijmp molenaar beloofde aan Jacobus Stephens soen 8 Hollandse 

gulden of de waarde op zondag Misericordia (zo 02-05-1389) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Rodolphus Keijmp multor promisit Jacobo Stephens soen VIII Hollant gulden 

vel valorem ad dominicam qua cantatur misericordia persolvendos (dg: 

testes datum ut supra) pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 15 ±ma 29-03-1389. 

Godefridus gnd God Hamers soen verkocht aan Arnoldus gnd Nollen zvw 

Arnoldus Noijt van Lijt 20 hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd die 

Groet Liensvelden, tussen Johannes van Tricht, Henricus Rademaker en 

Johannes Paeschdach enerzijds en voornoemde Johannes van Tricht en Agnes 

gnd Lambrechts anderzijds. 

 

Godefridus dictus God Hamers soen (dg: XXI) XX hon-#t# terre sita in 

parochia de Groet Lijt (dg: inter) in loco dicto die Groet Liensvelden 

inter hereditatem Johannis de Tricht Henrici Rademaker et Johannis 

Paeschdach ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Tricht et 

Agnetis dicte Lambrechts ex alio (dg: ut dicebat) prout ibidem sunt 

situata ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo dicto Nollen filio 

quondam Arnoldi Noijt de Lijt promittens warandiam et obligationem. 

 

                         
53 Zie ← BP 1176 f 162v 01 wo 09-01-1381, verkoop van de lijfrente. 
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BP 1178 f 096r 16 ±wo 31-03-1389. 

De broers Henricus en Ywanus, kvw Johannes Stierken, verkochten aan 

Johannes van Eijcke 1 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, welke morgen was van hun oom Henricus Stierkens, ter plaatse gnd 

Oeteren, naast erfgoed van wijlen Reijnerus van Zonne, later mr Wolphardus 

van Ghiessen en nu Johannes van Eijcken. 

 

Henricus et Ywanus fratres liberi quondam Johannis Stierken unum iuger 

terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco quod fuerat 

Henrici Stierkens eorum avunculi situm ad locum dictum Oeteren iuxta 

hereditatem quondam Reijneri de Zonne et postea magistri Wolphardi de 

Ghiessen et nunc ad Johannem de Eijcken spectantem ut dicebant (dg: 

supportaverunt d) vendiderunt dicto Johanni de Eijcke promittentes (dg: 

warandiam) #ratam# et obligationem ex parte (dg: sui et aliorum et dicti 

quondam Henrici Stierken et heredum eiusdem quondam Henrici Stierken 

deponere) #eorum#. Testes Emondus et Dordrecht datum ?quarta post letare. 

 

BP 1178 f 096r 17 ±wo 31-03-1389. 

Henricus zvw Johannes Stierken droeg over aan Johannes van Eijcke een 

b-erfcijns van 6 schelling, gaande uit 1 morgen land, uit Duizend Morgen 

etc, ter plaatse gnd op die Oetheren, naast voornoemde Johannes van Eijcke, 

welke cijns aan voornoemde Henricus was verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Henricus (dg: Stierken) filius quondam Johannis Stierken hereditarium 

censum (dg: censum) sex solidorum solvendum hereditarie ex quodam iugero 

terre de mille iugeribus terre etc sito in loco dicto (dg: die) op die 

Oetheren iuxta hereditatem Johannis de Eijcke venditum dicto Henrico ab 

oppido de Busco prout in litteris vero sigillo sigillatis continetur 

supportavit dicto Johanni de Eijcke (dg: promittens) cum literis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096r 18 do 01-04-1389. 

Johannes van der Diessen, hr Theodericus Rover ridder en Johannes van 

Wijflit beloofden aan Johannes die Yoede 39 franken of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Johannes van der Diessen dominus Theodericus Rover miles Johannes de 

Wijflit (dg: filius Johannis Bac Bertout) promiserunt Johanni die Yoede 

XXXIX francken seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Willelmus et Rover datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 096r 19 do 01-04-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 D 03 f. 96v. 

 Quarta post letare: woensdag 31-03-1389. 

 Sexta post letare: vrijdag 02-04-1389. 

 

BP 1178 f 096v 01 wo 31-03-1389. 

Johannes Proefst van Bucstel verkocht aan Rutgherus van Boemel Jans soen 

een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Hildbroek, tussen erfgoed gnd 

Heggendonk, behorend aan Willelmus zvw hr !Ho van Bucstel ridder enerzijds 

en wijlen Theodericus Vorsters anderzijds, belast met 1 oude groot aan de 

heer van Boxtel. 

 

Johannes Proefst de Bucstel pratum situm in parochia de Bucstel in loco 

dicto Hildbroec inter hereditatem dictam Heggendonc (dg: ex uno) 
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spectantem ad Willelmum filium quondam domini !Ho de Bucstel militis ex 

uno et inter hereditatem quondam Theoderici Vorsters ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Rutghero de Boemel Jans soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno antiquo grosso domino de Bucstel inde 

solvendo. Testes Aa et Aggere datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 096v 02 wo 31-03-1389. 

Voornoemde Johannes Proefst verkocht aan Willelmus zvw Johannes Kovelman 2 

stukjes land, in Gemonde, ter plaatse gnd Abruggen, naast wijlen Wolterus 

Sanders, met een beemdje en een euselke aldaar, strekkend tot aan 

voornoemde Wolterus Sanders, belast met een cijns aan de heer van Boxtel. 

 

Dictus Johannes Proefst duas particulas terre sitas in parochia de 

Ghemonden ad locum dictum Abruggen (dg: inter hereditatem) contigue iuxta 

hereditatem quondam Wolteri Sanders cum quodam pratulo et cum quadam 

hereditate dicta een eeuselken sitis ibidem (dg: tendens) tendentes ad 

hereditatem dicti Wolteri Sanders ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Johannis Kovelman promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini de Bucstel inde solvendo. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 03 wo 31-03-1389. 

Hr Willelmus van Merehem heer van Boxtel beloofde aan Johannes Kuijst heer 

van Hensorde 1.200 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Merehem dominus de Bucstel promisit Johanni Kuijst 

domino de Hensorde XIIc Hollant gulden vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Aa et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 04 vr 02-04-1389. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel verhuurde aan Petrus gnd Engbrechts soen 

van Alem 5½ morgen lande van wijlen voornoemde Henricus, in Alem, ter 

plaatse gnd Utendike, ter plaatse gnd dat Alemse Zelle, voor een periode 

van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1388), voor 13½ 

Hollandse gulden of de waarde per jaar, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, 

belast met cijnzen. Petrus zal onderhouden (1) 4 vadem dijk, behorend aan 

voornoemde Mechtildis, in Maren, tussen de dijk van kvw Falco gnd van Maren 

enerzijds en de dijk van Johannes gnd Stephens soen anderzijds, (2) 2 

vadem, in Alem, ter plaatse gnd die Kreecdelen, tussen de dijk van 

voornoemde Petrus enerzijds en de dijk van Hubertus Valken soen anderzijds, 

(3) 1/3 vadem dijk, ter plaatse gnd die Oplagen, in Alem. Een brief voor 

Mechtildis. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel quinque et dimidium jugera 

terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Alem ad locum dictum 

Utendike in loco dicto dat Alemsche Zelle ut dicebat locavit Petro dicto 

Engbrechts soen de Alem ab eodem ad spacium quinque annorum a festo 

Martini proxime preterito sine medio subsequentium possidenda pro XIII et 

dimidio Hollant gulden vel valorem dandis dicte Mechtildi ab alio 

quolibet dictorum quinque annorum in festo Petri ad cathedram ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus prius inde solvendis et alter repromisit super 

omnia et quod ipse dictum censum solvet quod dicte Mechtildi nullum 

dampnum eveniat et quod ipse Petrus quatuor mensuras dictas vadem aggeris 

ad dictam Mechtildem spectantes sitas in parochia de Maren inter agerem 

liberorum (dg: Fli) Falconis dicti quondam de (dg: Alem) Maren et inter 

aggerem Johannis dicti Stephens soen atque duas mensuras dictas vadem 

sitas in dicta parochia de Alem (dg: in loco dicto) in loco dicto die 

(dg: Kree) Kreecdelen inter aggerem Petri predicti (dg: ex uno) et inter 

aggerem Huberti Valken soen atque terciam partem dicte mensure aggeris 

sitam in loco dicto die Oplagen in dicta parochia de Alem dictis quinque 
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annis durantibus in bona disposicione tenebit quod dicte Mechtildi nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes Willelmus et Emondus datum sexta post 

letare. Et erit una littera pro Mechtilde. 

 

BP 1178 f 096v 05 vr 02-04-1389. 

Arnoldus Toelinc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

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

Kerstmis, aan hem verkocht door Johannes Berger. 

 

Arnoldus Toelinc hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum sibi a Johanne 

Berger prout in litteris monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 06 vr 02-04-1389. 

Hr Goessuinus van Aa ridder verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een 

huis, erf en erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, aan een straatje dat loopt 

van het midden van de Kolperstraat, naar de huizinge van de vrouwe van 

Lake, tussen die huizinge enerzijds en een hek van Bertholdus zv 

Theodericus anderzijds, aan hr Willelmus van Aa ridder, tbv voornoemde hr 

Goessuinus, verkocht door Johannes zvw voornoemde Johannes van Gestel en 

Alardus gnd van Werdenberch. 

 

Dominus Goessuinus de Aa miles domum aream ac totam hereditatem sitas in 

Busco ad viculum tendentem de medio vici dicti conventualiter die 

Colperstraet versus mansionem domine de Lake inter eandem mansionem ex 

una parte et inter sepem time vocatam Bertholdi filii Theoderici parte ex 

altera coadiacentem cum omnibus edificiis in dicta hereditate ad presens 

consistentibus venditas (dg: sibi a Johanne filio) domino Willelmo de Aa 

militi ad opus dicti domini Goessuini a Johanne filio dicti quondam 

Iohannis de Gestel et Alardo dicto de Werdenberch prout in litteris 

hereditarie vendidit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 07 vr 02-04-1389. 

Hr Willelmus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Willelmus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 08 vr 02-04-1389. 

Hr Goessuinus van Aa ridder verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een 

b-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, die Johannes zvw Johannes zv 

Ghevardus vleeshouwer aan wijlen Johannes van Gestel betaalde, een helft 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, aan een straatje dat loopt voor het woonhuis van 

wijlen de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van Johannes gnd Hemsen soen van 

Merewijc enerzijds en erfgoed van Albertus Moerken zvw Petrus gnd Coenen 

soen van Bucstel anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin achter voornoemde 

kamer en andere kamers, welke cijns Johannes zvw voornoemde Johannes van 

Gestel overgedragen had aan voornoemde hr Goessuinus. 

 

Dominus Goessuinus de Aa miles hereditarium censum sex librarum et X 

solidorum monete quem Johannes filius quondam Johannis filii Ghevardi 

carnifex quondam Johanni de Gestel solvere consuevit hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex camera quadam cum eius fundo sita in Busco 

ad viculum tendentem ante domum habitationis quondam domine de Lake inter 

hereditatem Johannis dicti Hemsen soen de Merewijc ex uno et inter 

hereditatem Alberti Moerken filii quondam Petri dicti Coenen soen de 

Bucstel ex alio atque ex quarta parte cuiusdam orti siti retro dictam 

cameram et alias cameras ibidem sitas quem censum Johannes filius dicti 

quondam Johannis de Gestel dicto domino Goessuino supportaverat prout in 
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litteris hereditarie vendidit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1178 f 096v 09 vr 02-04-1389. 

Hr Willelmus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Willelmus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 10 vr 02-04-1389. 

Voornoemde hr Goessuinus van Aa verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 

een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes gnd Hemsen soen van Merewijc 

aan wijlen Johannes van Gestel betaalde, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een kamer met ondergrond, in Den 

Bosch, aan een straat die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van 

Lake, tussen erfgoed van Arnoldus zvw Zeelkinus zv Marcelius vleeshouwer 

enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen Johannis van Gestel anderzijds, 

(2) ¼ deel van een tuin achter voornoemde kamer, welke cijns Johannes zvw 

voornoemde Johannes van Gestel overgedragen had aan voornoemde hr 

Goessuinus. 

 

Dictus dominus Goessuinus hereditarium censum sex librarum monete quem 

Johannes (dg: filius) dictus Hemsen soen de Merewijc Johanni quondam de 

Gestel solvere consuevit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

de quadam camera cum eius fundo sita in Busco ad vicum tendentem ante 

domum habitationis quondam domini de Lake inter hereditatem Arnoldi filii 

quondam Zeelkini filii Marcelii carnificis ex uno et inter hereditatem 

eiusdem quondam Iohannis de Gestel ex alio atque ex quarta parte cuiusdam 

orti siti retro dictam cameram quem censum Joannes filius dicti quondam 

Johannis de Gestel dicto domino Goessuino supportaverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini supportavit 

cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 11 vr 02-04-1389. 

Hr Willelmus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Willelmus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 096v 12 vr 02-04-1389. 

Hugo Zwartoeghe verkocht aan Andreas Molle een n-erfcijns van 1 oude schild 

of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 8 hont land, in Empel, 

ter plaatse gnd Winkel, tussen Martinus Monic enerzijds en Willelmus Prijem 

anderzijds. 

 

Hugo Zwartoeghe hereditarie vendidit Andree Molle hereditarium censum 

unius aude scilt vel valorem solvendum hereditarie purificationis ex octo 

hont terre sitis in parochia de Empel in loco dicto Winckel inter 

hereditatem Martini Monic ex uno et hereditatem Willelmi Prijem ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

1178 mf3 D 04 f. 97. 

 Secunda post judica: maandag 05-04-1389. 

 Tercia post judica: dinsdag 06-04-1389. 

 

BP 1178 f 097r 01 ma 05-04-1389. 

Petrus van der Koveringe en zijn zoon Henricus droegen over aan Henricus 

van Geffen alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

H...... Vroemken en zijn vrouw Mechtildis, ouders van voornoemde Petrus, 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

116 

gelegen in Schijndel. 

 

Petrus van der Koveringe et Henricus eius filius omnia et singula bona 

tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ipsis de morte 

quondam H...... Vroemken et Mechtildis eius (dg: sororis) uxoris parentum 

predicti Petri successione hereditarie advoluta quocumque locorum in 

parochia de Scijnle sita ut dicebat hereditarie supportaverunt Henrico de 

Geffen promittentes (dg: ratam servare) #warandiam# et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Aa et Berkel datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 097r 02 ma 05-04-1389. 

Wolterus van Hijntham beloofde aan Judocus Bruijstens 100 Hollandse gulden 

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

 

Wolterus de Hijntham promisit Judoco Bruijstens C Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

 

BP 1178 f 097r 03 ma 05-04-1389. 

Woltherus nzvw Wolterus van Hij. 

 

Woltherus (dg: Hijntham) filius naturalis quondam Wolteri de Hij. 

 

BP 1178 f 097r 04 ma 05-04-1389. 

Ludovicus nzv Johannes gnd Alaerts soen verkocht aan Arnoldus zv Gerardus 

gnd Vladeracken een kamp, 3 morgen groot, buiten de stadsmuur van Den 

Bosch, tussen wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en wijlen Godefridus gnd 

Posteel anderzijds, aan voornoemde Ludovicus uitgegeven door Jacobus van 

den Wiel, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Ludovicus filius naturalis Johannis dicti Alaerts soen quendam campum 

tria jugera terre continentem extra murum oppidi de Busco inter 

hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi dicti Posteel ex alio datum ad censum dicto Ludovico a Jacobo 

van den Wiel prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio Gerardi 

dicti Vladeracken supportavit cum dictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097r 05 ma 05-04-1389. 

Nicholaus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus Louwer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097r 06 ma 05-04-1389. 

De broers Hubertus, Arnoldus en Woltherus, kvw Henricus gnd Backe, 

verkochten aan Reijnkinus van Broechoeven zvw Gerardus van Broechoeven een 

kamp, in Westilburg, achter de plaats gnd de Heuvel, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo en 

Woltherus van den Laer anderzijds, met een eind strekkend aan Hubertus zv 

Woltherus Becker en met het andere eind aan een weg, behorend aan het 

klooster van Tongerlo, belast met 2/3 deel van 1 oude groot hertogencijns 

en een b-erfpacht van 44 lopen rogge, maat van Tilburg, in Tilburg aan het 

klooster van Tongerlo te leveren. 

 

Hubertus Arnoldus et Woltherus fratres liberi quondam Henrici dicti Backe 

(dg: et) campum quendam situm in parochia de (dg: Tilborch) #Westilborch# 

retro locum dictum den Hoevel inter hereditatem conventus de Tongerloe ex 

uno et inter hereditatem dicti conventus de Tongerloe et Woltheri van den 

Laer ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Huberti filii Woltheri 

Becker et cum reliquo fine ad viam spectantem ad dictum conventum de 

Tongerloe ut dicebant hereditarie vendiderunt Reijnkino de Broechoeven 
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filio quondam Gerardi de Broechoeven promittentes indivisi warandiam et 

obligationem deponere exceptis duabus !partibus unius antiqui grossi 

domino duci atque hereditaria paccione quadraginta quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Tilborch dicto conventui de Tongerloe inde solvenda 

et in Tilborch tradenda ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 097r 07 ma 05-04-1389. 

Voornoemde Reijnkinus van Broechoeven zvw Gerardus van Broechoeven 

beloofde, onder verband van voornoemd kamp, dat hij de b-erfpacht van 44 

lopen rogge, maat van Tilburg, gaande uit voornoemd aan hem verkocht kamp, 

jaarlijks aan het klooster van Tongerlo zal leveren, zodat de broers 

Hubertus, Arnoldus en Wolterus, kvw Henricus Backe, noch hun goederen 

daarvan schade ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde Hubertus. 

 

Fiet notum ex promissione. 

Dictus Reijnkinus promisit (dg: super omnia) #obligatione dicti campi# 

quod ipse hereditariam paccionem XLIIII lopinorum siliginis mensure de 

Tilborch ex dicto campo sibi vendito conventui de Tongerloe (dg: inde 

sol) annuatim dabit et solvet quod Huberto Arnoldo et Woltero fratribus 

liberis quondam Henrici Backe (dg: nullum) nec suis (dg: aliis) bonis 

nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Huberto. 

 

BP 1178 f 097r 08 ma 05-04-1389. 

De broers Hubertus, Arnoldus en Woltherus, kvw Henricus Backe, verkochten 

aan Johannes van Ghierle zvw Henricus van Ghierle en Johannes van Aerle zvw 

Johannes van Aerle een beemd, in Westilburg, tussen erfgoed van het 

klooster van Tongerlo enerzijds en erfg van Paulus gnd Vrancken anderzijds, 

belast met een cijns aan de heren van Tongerlo. 

 

Hubertus Arnoldus et Woltherus fratres liberi quondam Henrici Backe 

pratum situm in parochia de Westilborch inter hereditatem conventus de 

Tongerloe ex uno et hereditatem heredum Pauli dicti Vrancken ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Ghierle filio quondam Henrici 

de Ghierle et Johanni de Aerle filio quondam Johannis de Aerle 

promittentes warandiam et obligationem deponere excepto censu dominorum 

de Tongerloe inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097r 09 ma 05-04-1389. 

De broers Hubertus, Arnoldus en Woltherus, kvw Henricus Backe, verkochten 

aan Gerardus van Broechoeven een stuk land, gnd die Oude Hostat, 11 lopen 

rogge groot, in Westilburg, tussen een weg behorend aan het klooster van 

Tongerlo enerzijds en een gemene weg, gnd die Gemein Heerweg, anderzijds, 

met een eind strekkend aan Willelmus Molle en met het andere eind aan 

erfgoed van het klooster van Tongerlo, belast met 1/3 deel van 1 oude groot 

aan de hertog en een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Tilburg, in 

Tilburg te leveren aan het klooster van Tongerlo. 

 

(dg: Her) Hubertus Arnoldus et Woltherus fratres liberi quondam Henrici 

Backe peciam terre dictam die Aude Hostat undecim lopina siliginis in 

semine capientem sitam in parochia de Westilborch inter viam spectantem 

ad conventum de Tongerloe ex uno (dg: ?et) et inter communem plateam 

dictam communiter die Ghemeijn Heerwech ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Willelmi Molle et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

conventus de Tongerloe ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo de 

Broechoeven promittentes warandiam et obligationem deponere excepta 

tercia parte unius antiqui grossi #duci# atque hereditaria paccione 

IIIIor lopinorum siliginis mensure de Tilborch dicto conventui inde 

solvenda et in Tilborch inde solvenda et in Tilborch tradenda. Testes 

datum ut supra. 
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BP 1178 f 097r 10 ma 05-04-1389. 

Voornoemde Gerardus van Broechoeven beloofde, onder verband van voornoemd 

stuk land, dat hij voornoemde pacht van 4 lopen rogge, aan het klooster van 

Tongerlo zal leveren, zodat voornoemde broers daarvan geen schade 

ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde Hubertus. 

 

Et fiet notum de promissione et dictus Gerardus promisit sub obligationem 

dicte pecie terre quod ipse dictam paccionem IIII lopinorum siliginis 

dicto conventui solvendam annuatim solvendam (dg: d) pro dictis fratribus 

nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Huberto. 

 

BP 1178 f 097r 11 ma 05-04-1389. 

Gerardus van Broechoven beloofde aan voornoemde Hubertus 30 1/3 gulden54 

geld van Holland of de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te 

betalen. 

 

Gerardus de Broechoven promisit dicto Huberto XXX gulden et terciam 

partem unius gulden monete Hollandie vel valorem a purificationis proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097r 12 ma 05-04-1389. 

Gerardus van Broechoeven verkocht aan Hubertus zvw Hubertus Backe een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen gnd het Goed te Heskoke, in Mierfelt, tussen de gemeint 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht 

door Wolterus zvw Woltherus van Oerle. 

 

Gerardus de Broechoeven hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex bonis dictis 

tGoet te Heskoke sitis in parochia de Mierfelt inter communitatem ex uno 

et inter communem platheam ex alio venditam sibi a Woltero filio quondam 

Woltheri de Oerle prout in litteris hereditarie vendidit Huberto filio 

quondam Huberti Backe supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 097r 13 di 06-04-1389. 

De broers Hubertus, Arnoldus en Woltherus, kvw Henricus Backe, verkochten 

aan Willelmus zvw Johannes Ommaet 5 bunder land, in Westilburg, bij de 

plaats gnd die Heuvel, tussen Willelmus Melijs enerzijds en voornoemde 

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

andere eind aan erfgoed van de heren van Tongerlo, belast met 12 penning 

hertogencijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oisterwijk, in 

Oisterwijk aan hr Willelmus Coster te leveren. 

 

Hubertus Arnoldus et Woltherus fratres liberi quondam Henrici Backe 

quinque bonaria (dg: prati) #terre# sita in parochia de Westilborch (dg: 

inter) prope locum dictum die Hoevel inter hereditatem Willelmi Melijs ex 

uno et inter hereditatem dicti Huberti ex alio tendentia cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem dominorum de Tongerloe ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis Ommaet 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis XII denariis 

census domino duci et hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis 

mensure de Oesterwijc (dg: inde solvendis) et in Oesterwijc tradendis 

(Dg: ut d) domino Willelmo Coster inde solvendis. Testes Aa et Willelmus 

datum tercia post judica. 

 

                         
54 Zie → BP 1178 f 199r 07 vr 01-12-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 097r 14 di 06-04-1389. 

Voornoemde Willelmus zvw Johannes Ommaet beloofde, onder verband van 

voornoemde 5 bunder, aan voornoemde drie broers, dat hij voornoemde pacht 

van 4 mud rogge jaarlijks aan voornoemde hr Willelmus zal leveren, zodat 

voornoemde broers geen schade ondervinden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Hubertus. 

 

Et fiet notum et dictus Willelmus promisit sub obligatione dictorum 

quinque bonariorum dictis tribus fratribus quod ipse Willelmus dictam 

paccionem IIIIor modiorum siliginis dicto domino Willelmo annuatim solvet 

(dg: dc) quod dictis fratribus nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

datum ut supra. Detur dicto Huberto. 

 

BP 1178 f 097r 15 di 06-04-1389. 

Emondus Rover verklaarde van Henricus Loenman een wettige afrekening 

ontvangen te hebben van alle ontvangsten, door voornoemde Henricus gedaan, 

van goederen van voornoemde Emondus. 

 

Emondus Rover palam recognovit se recepisse ab Henrico Loenman legitimam 

computationem de omnibus (dg: bonis) #levationibus et perceptionibus# ab 

eodem Henrico a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem (dg: .) 

de bonis ipsius Emondi clamans inde quitum. Testes Berkel et Willelmus 

datum 3a post judica. 

 

1178 mf3 D 05 f. 97v. 

 Tercia post judica: dinsdag 06-04-1389. 

 Quarta post judica: woensdag 07-04-1389. 

 Sexta post judica: vrijdag 09-04-1389. 

 

BP 1178 f 097v 01 di 06-04-1389. 

Hubertus Steenwech ev Cristina dvw Goessuinus van den Steen droeg over aan 

Johannes Scrage een b-erfcijns van 5 pond geld, uit een b-erfcijns van 30 

pond voornoemd geld, welke cijns van 30 pond wijlen mr Gerardus van den 

Steen zvw Johannes van den Steen beurde, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de Jodenpoort, eertijds van wijlen 

voornoemde Johannes van den Steen, in Den Bosch, aan de Zadelmakersstraat, 

en uit huizingen bij die poort behorend en bij die poort staand, strekkend 

tot aan erfgoed van Henricus gnd Goetkijnt, welke cijns van 5 pond aan 

voornoemde Hubertus gekomen was na erfdeling van goederen van wijlen 

voornoemde mr Gerardus van den Steen tussen voornoemde Hubertus en zijn 

medeërfgenamen. 

 

Hubertus Steenwech maritus et tutor legitimus ut asserebat Cristine sue 

uxoris filie quondam Goessuini (dg: van den Steen) de Lapide hereditarium 

censum quinque librarum monete et annuo et hereditario censu XXX librarum 

dicte monete quem censum XXX librarum quondam magister Gerardus de Lapide 

filius quondam Johannis de Lapide solvendum habuit annuatim et 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex porta judeorum qui 

fuerat dicti quondam Johannis de Lapide sita in Busco ad vicum 

selliparorum et ex mansionibus ad dictam portam spectantibus et iuxta 

predictam portam situatis tendentibus usque ad hereditatem Henrici dicti 

Goetkijnt atque ex #ceteris# attinentiis eiusdem portae singulis et qui 

census quinque librarum dicto Huberto mediante divisione hereditaria 

inter dictum Hubertum et inter coheredes eiusdem Huberti habita de bonis 

dicti quondam magistri Gerardi de Lapide habita cessit in partem prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Scrage cum dictis litteris et 

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

et dicti quondam magistri Gerardi in dicto censu quinque librarum 

existentem deponere. Testes Aa et Willelmus (dg: ...) datum tercia post 

judica. 
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BP 1178 f 097v 02 di 06-04-1389. 

Johannes Scrage droeg over aan Hubertus Steenwech (1) een morgen land, die 

was van wijlen Conradus Writer, ter plaatse gnd die Hogedonk, aan hem 

verkocht door Elisabeth wv Arnoldus Velkeneer dvw voornoemde Conradus 

Writer en haar zoon Rodolphus, (2) een b-erfcijns van 6 schelling, die 

Johannes Scrage moest betalen aan de stad Den Bosch, uit voornoemde morgen 

land, welke cijns aan voornoemde Johannes Scrage was verkocht door de stad 

Den Bosch. 

 

Johannes Scrage quoddam juger terre quod fuerat quondam Conradi Writer 

situm (dg: sit) in loco dicto die Hoeghedonc venditum sibi ab Elisabeth 

relicta quondam Arnoldi Velkeneer filia dicti quondam Conradi Writer et 

Rodolpho eius filio prout in litteris atque hereditarium censum VI 

solidorum quem (dg: dictus) #dictus# Johannes Scrage oppido de Busco 

solvere tenebatur hereditarie ex jugero terre predicto venditum dicto 

Johanni Scrage ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo 

hereditarie supportavit Huberto Steenwech simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 03 wo 07-04-1389. 

Hermannus van Uden en Arnoldus Veen beloofden aan Philippus Jozollo 50 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 23+31+24=78 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Hermannus de Uden et Arnoldus Veen promiserunt Philippo Jozollo L aude 

scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. Testes Aa et 

Coptiten datum quarta post judica. 

 

BP 1178 f 097v 04 vr 09-04-1389. 

Henricus zvw Henricus van den Hoernoc verkocht aan Henricus van den 

Kerchoeve van Goerle schoenmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 4 morgen land, ter 

plaatse gnd Griensven, tussen Johannes Writer enerzijds en kvw Henricus van 

den Mortel anderzijds, (2) 1 bunder heide, aldaar, tussen Margareta van 

Lijnther enerzijds en voornoemde kv Henricus van den Mortel anderzijds, (3) 

alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders, in Gestel, (4) ½ bunder beemd, gnd die Hare, in Gestel, 

tussen Bertoldus Hennen soen enerzijds en Johannes Groet anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 12 pond geld en een lijfrente van 6 pond geld 

aan hr Mathias Scilder. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Hoernoc hereditarie vendidit 

Henrico van den Kerchoeve de Goerle sutori hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini ex IIIIor 

jugeribus terre sitis in loco dicto Griensvenne inter hereditatem 

Johannis Writer ex uno et hereditatem liberorum quondam Henrici van den 

Mortel ex alio atque ex uno bonario terre mericalis sito ibidem inter 

hereditatem Margarete de Lijnther ex uno et hereditatem dictorum 

liberorum dicti Henrici van den Mortel ex alio atque ex omnibus 

hereditatibus dicto venditori de morte suorum parentum successione 

hereditarie advolutis quocumque locorum in parochia de Gestel sitis item 

ex dimidio bonario prati dicti die Hare siti in dicta parochia de Gestel 

inter hereditatem Bertoldi Hennen soen ex uno et hereditatem Johannis 

Groet ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditario censu XII librarum monete et vitali 

pensione sex librarum monete domino Mathie Scilder inde solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes Dordrecht et Aggere datum sexta 

post judica. 
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BP 1178 f 097v 05 vr 09-04-1389. 

Ghisbertus van Best verkocht aan Bartholomeus gnd Wedigen een huis en erf 

in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen erfgoed van Cristina gnd 

Splittaefs enerzijds en erfgoed van Aleidis gnd Everwijns anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Aleidis van Driel. De brief overhandigen aan 

hr Mathias Sorgen. 

 

Ghisbertus de Best domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet inter hereditatem Cristine dicte Splittaefs ex uno et inter 

hereditatem Aleidis dicte Everwijns ex alio venditam sibi ab Aleide de 

Driel per judicem mediante sententia prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Bartholomeo dicto Wedigen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et (dg: a) obligationem deponere. Testes datum 

ut supra. Detur domino Mathie Sorgen. 

 

BP 1178 f 097v 06 vr 09-04-1389. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 07 vr 09-04-1389. 

Johannes Zichenman van Vechel verkocht aan Henricus Hoessche kramer een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve gnd die Elsdonk, in Oirschot, in welke hoeve Thomas Bab als 

hoevenaar thans woont, belast met de grondcijns. 

 

Johannes Zichenman de Vechel hereditarie vendidit Henrico Hoessche 

institori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex manso quodam dicto die Elsdonc 

sito in parochia de Oerscot et ex eorum attinentiis in quo manso Thomas 

Bab tamquam colonus ad presens residet ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 08 vr 09-04-1389. 

Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 09 vr 09-04-1389. 

Theodericus Rover Bollekens soen van Os verkocht aan Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Muijken 8½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Groet 

Twelf Mergen, tussen een sloot, gnd die Overste Grave, enerzijds en 

Johannes van Haeften anderzijds, strekkend vanaf de weg gnd die Tiende Weg 

tot aan de beemden aldaar, belast met 8 voet maasdijk, tegenover de hofstad 

van Johannes van Tephelen waarop hij thans woont, en met sloten en 

waterlaten. 

 

Theodericus Rover Bollekens soen de Os octo et dimidium hont terre sita 

in parochia de Groetlijt in loco dicto die Groet Twelf Mergen inter 

fossatum dictum die Overste Grave ex uno et hereditatem Johannis de 

Haeften ex alio tendentem a via dicta die Tijende Wech ad prata ibidem 

iacentem ut dicebat hereditarie vendidit Reijnero Loesken filio quondam 

Henrici Muijken promittens (dg: w) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis octo pedatis aggeris #Mose# sitis in 

opposito domistadii Iohannis de Tephelen in quo ad presens moratur atque 

fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes datum  ut 

supra. 

 

BP 1178 f 097v 10 vr 09-04-1389. 

(dg: Johannes van Audenhoeven verkocht aan Johannes Nellen een n-erfpacht 
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van 3 mud rogge, Bossche maat). 

 

(dg: Johannes de Audenhoeven hereditarie vendidit Johanni Nellen 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco). 

 

BP 1178 f 097v 11 vr 09-04-1389. 

Rutgherus zv Henricus gnd Heren Godevaerts soen en Willelmus van 

Audenhoeven beloofden aan Philippus Jozollo etc 76 oude Franse franken met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 21+31+24=76 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Rutgherus filius Henrici dicti Heren Godevaerts soen et Willelmus de 

Audenhoeven promiserunt Philippo Jozollo etc LXXVI #aude# francken monete 

regis Francie ad Johannis proxime pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 12 vr 09-04-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 13 vr 09-04-1389. 

Johannes Zmedeken maakte bezwaar tegen verkopingen gedaan door Ludekinus zv 

Gerardus Claes en Willelmus van Keerbrake. 

 

Johannes Zmedeken calumpniavit vendiciones factas per Ludekinum filium 

Gerardi Claes Willelmo de Keerbrake. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 14 vr 09-04-1389. 

Johannes Priker de jongere beloofde aan Stephanus Wert 1 last haring etc 

met Maria-Geboorte (wo 08-09-1389) in Sconen te leveren. Zo niet, dan zal 

voornoemde Johannes die haring voor zijn risico, maar voor rekening van 

voornoemde Stephanus, met Kerstmis in Den Bosch leveren. 

 

Johannes Priker junior promisit Stephano Wert unum last allecium etc ad 

festum nativitatis Marie persolvendum et in Sconen tradendum et si dicto 

termino in Sconen non traditur extunc dictus Johannes dicta allecia sub 

suis periculis atque sub expensis dicti Stephani in Busco #in festo 

nativitatis Domini# tradet et deliberabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 097v 15 vr 09-04-1389. 

Johannes van Audenhoeven verkocht aan Johannes Nellen een n-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht 

van 10 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 10 mud Arnoldus van den 

Braken aan verkoper met Lichtmis moet leveren, gaande uit een hoeve gnd 

Posdonk, in Oirschot, en uit 4 bunder beemd ter plaatse gnd Wippenhout, 

tussen Henricus van Audenhoeven enerzijds en Nicholaus zv Gerardus Stinen 

soen anderzijds. 

 

Johannes de Audenhoeven hereditarie vendidit Johanni Nellen hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex hereditaria paccione decem modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem X modiorum siliginis Arnoldus van den Braken sibi 

solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto ex manso dicto 

Posdonc sito in parochia de Oerscot et ex attinentiis item ex IIIIor 

bonariis prati sitis in loco dicto Wippenhout inter hereditatem Henrici 

de Audenhoeven ex uno et hereditatem Nicholai filii Gerardi Stinen soen 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem #in dicta 

paccione# deponere (dg: ex V exceptis VIII libris monete ex dictis IIII 

bonariis) prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 
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1178 mf3 D 06 f. 98. 

 Sexta post judica: vrijdag 09-04-1389. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 

 Sabbato post judica: zaterdag 10-04-1389. 

 Quinta post judica: donderdag 08-04-1389. 

 

BP 1178 f 098r 01 vr 09-04-1389. 

De schout in Den Bosch verdeelde, namens de hertog, de goederen, die waren 

van wijlen Henricus Goessen; een kamp van 5 morgen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Nos Aa et Dordrecht (dg: sab) scabini in Busco notum facimus quod 

constitutus coram nobis sculthetus in Busco qui ex parte domini (dg: d) 

nostri divisit ex parte dominii bona que fuerant quondam Henrici Goessen 

mediante qua divisione campus quidam quinque jugera. 

 

BP 1178 f 098r 02 vr 09-04-1389. 

Rodolphus van den Loeke en Aleidis van Zelant verkochten aan Woltherus zv 

Gerardus van Zelant een kamp, in Gemonde, tussen Willelmus Covelman 

enerzijds en Willelmus van Zelant anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Rodolphus van den Loeke et Aleidis de Zelant cum tutore (dg: .) campum 

quendam situm in parochia de Gemonden inter hereditatem Willelmi Covelman 

ex uno et hereditatem Willelmi de Zelant ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Wolthero filio Gerardi de Zelant promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis. Testes Aa et 

Dordrecht datum sexta post (dg: jubilate) judica. 

 

BP 1178 f 098r 03 vr 09-04-1389. 

Nicholaus gnd Coel zv Johannes Colen soen deed tbv voornoemde Wolterus 

afstand van voornoemd kamp. 

 

Nicholaus dictus Coel filius Johannis Colen soen super dicto campo ad 

opus dicti Wolteri hereditarie renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 098r 04 vr 09-04-1389. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen ev Heilwigis dvw Woltherus 

van Os gewantsnijder verkocht aan Boudewinus van Zelant een huis en erf van 

voornoemde wijlen Wolterus, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen 

erfgoed van Johannes ?zvw Johannes Moelner enerzijds en het woonhuis van 

voornoemde wijlen Wolterus anderzijds, zoals afgepaald, welk huis en erf 

aan voornoemde Arnoldus van Enode gekomen was na erfdeling tussen 

voornoemde Arnoldus en Woltherus zvw voornoemde Woltherus van Os, belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Arnoldus de Enode filius quondam Johannis de Houweningen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam Woltheri de Os 

#pannicide# domum et aream dicti quondam Wolteri sitam in Busco in vico 

dicto Gorterstraet inter hereditatem Johannis !dicti quondam Johannis 

Moelner ex uno et inter domum habitationis dicti quondam Wolteri ex alio 

#prout ibidem est sita et limitata# (dg: p) que domus et area dicto 

Arnoldo de Enode mediante divisione hereditaria inter dictum Arnoldum et 

inter Woltherum filium dicti quondam Woltheri de Os habita (dg: de bonis) 

#cum aliis bonis# cessit in partem prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit Boudewino de Zelant promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu XX 

solidorum monete (dg: ?p) inde solvendis. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 098r 05 vr 09-04-1389. 

Johannes van Ghemert de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1178 f 098r 06 do 15-04-1389. 

Voornoemde Boudewinus droeg over aan Johannes van Beke zv Philippus. 

 

Dictus Boudewinus supportavit Johanni de Beke filio Philippi promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et (dg: 

?W) Aggere datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 098r 07 do 15-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXX Hollant gulden vel valorem in 

auro ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 098r 08 za 10-04-1389. 

Aleidis ev Hebkinus gnd Happen soen en Willelmus van Volkel beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389; 20+31+24=75 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Willelmus de) Aleidis uxor Hebkini dicti Happen soen et Willelmus de 

Volkel promiserunt Philippo Jozollo XXIIII aude scilde Francie ad 

Johannis proxime futurum persolvendos #sub pena II#. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum sabbato post judica. 

 

BP 1178 f 098r 09 do 08-04-1389. 

Hr Johannes uten Camp ontlastte Johannes van Audehuesden van 20 oude 

schilden, die hij aan hem had beloofd. 

 

Dominus Johannes uten Camp quitum proclamavit Johannem de Audehuesden de 

XX aude scilde quos sibi prius promiserat [ut] dicebat. Dordrecht et 

Aggere datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 098r 10 vr 09-04-1389. 

Willelmus Vos zv Henricus van den Bruggen en zijn voornoemde vader Henricus 

beloofden aan Johannes van de Dijk, tbv Franco van Gestel, 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Nativitatis Domini. 

Willelmus Vos filius Henrici van den Bruggen et dictus Henricus eius 

pater promiserunt Johanni de Aggere ad opus Franconis de Gestel C Hollant 

gulden vel valorem ad (dg: Remigii) #nativitatis Domini# proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post judica. 

 

1178 mf3 D 07 f. 98v. 

 Dominica palmarum: palmzondag 11-04-1389. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 12-04-1389. 

 Quarta post palmarum: woensdag 14-04-1389. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 

 

BP 1178 f 098v 01 zo 11-04-1389. 

Jacobus Zelen, Willelmus Vos zvw Egidius Vos en Henricus van der Bruggen 

beloofden aan Philippus Jozollo 25 oude schilden55 met Sint-Jan aanstaande 

                         
55 Zie → BP 1180 p 433r 13 do 20-04-1396, Ludovicus Asinarius als knecht en 

bode van de Lombarden in Den Bosch en als houder van verschillende brieven 
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(do 24-06-1389) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus Zelen Willelmus Vos filius quondam Egidii Vos et Henricus van der 

Bruggen promiserunt Philippo Jozollo XXV aude scilde ad Johannis proxime 

persolvendos pena II. Testes Emondus et Dordrecht datum dominica 

palmarum. 

 

BP 1178 f 098v 02 ma 12-04-1389. 

Andreas van Deijnssen verkocht aan Arnoldus Groet Aert, tbv Hubertus gnd 

van Moenle, ½ morgen, in Herpen, in een kamp gnd Gerijts Kijnder Kamp, 

tussen kvw Petrus gnd Gherijts enerzijds en Johannes Muijl anderzijds. 

 

Andreas de Deijnssen dimidium juger situm in parochia de Herpen in campo 

dicto Gherijts Kijnder Camp inter hereditatem (dg: Petri Gerijts soen) 

liberorum quondam Petri dicti Gherijts ex uno et inter hereditatem 

Johannis Muijl ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Groet Aert 

ad opus Huberti dicti de (dg: Moelnere) #Moenle# promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero (dg: allod) allodio. Testes Emondus 

et Dordrecht datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1178 f 098v 03 ma 12-04-1389. 

Arnoldus zvw Godefridus Heerkini droeg over aan zijn broer Gerardus jongere 

zvw voornoemde Godefridus de helft van de helft van een vleesbank in het 

vleeshuis in Den Bosch, welke helft van de bank voornoemde Arnoldus en zijn 

broer Gerardus verworven hadden van de gezusters Elisabeth en Heijlzoeta, 

dvw Thomas gnd van Loeven. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi Heerkini medietatem ad se spectantem de 

medietate cuiusdam stalli (dg: dicti) vleeschbanc vulgaliter dicti siti 

in macello seu in domo carnificum in Busco quam medietatem dicti stalli 

dictus Arnoldus et Gerardus eius frater erga Elisabeth et Heijlzoetam 

sorores filias quondam Thome dicti de Loeven acquisiverant prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo suo fratri juniori filio dicti 

quondam Godefridi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Willelmus et) testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 098v 04 ma 12-04-1389. 

Petrus gnd Goesswijns droeg over aan Gerardus jongere zvw voornoemde 

Godefridi Heerkini 1½ vleesbank uit 2½ vleesbank die Godefridus Heerkini 

had in het vleeshuis van Den Bosch, welke 1½ vleesbank voornoemde Petrus 

verworven had van voornoemde Godefridus Heerkini. 

 

Petrus dictus Goesswijns unum et dimidium (dg: stallum) stallos dictos 

communiter vleeschbancken de duobus et dimidio stallis communiter 

vleeschbancken vocatis quos Godefridus Heerkini in macello de Busco habet 

situatos quos unum et dimidium stallos predictos dictus Petrus erga 

dictum Godefridum Heerkini acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo juniori filio dicti quondam Godefridi Heerkini cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 098v 05 wo 14-04-1389. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 203, inv.nr.3429, 14-04-1389. 

Henricus Stierken zvw Johannes Stierken verkocht aan Eustatius van 

Hedechusen een n-erfpacht56 van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 morgen land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen Johannes Cnode enerzijds en wijlen Theodericus Sceijvels 

                         

maakte bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan 

door Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen met zijn goederen. 
56 Zie → BP 1179 p 106v 09 do 19-10-1391, overdracht van deze pacht. 
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anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia 

aan de rector van het altaar van Sint-Martinus in de kerk van Den Bosch, 

(2) 1 morgen land ter plaatse gnd Maalstrem in een kamp van 3 morgen, 

beiderzijds tussen wijlen Conrardus Writers. 

 

Henricus Stierken filius quondam Johannis Stierken hereditarie vendidit 

Eustatio de Hedechusen hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quinque iugeribus sitis in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen inter hereditatem Johannis Cnode ex uno et inter hereditatem 

quondam Theoderici Sceijvels ex alio item ex uno iugero terre sito in 

loco dicto Maelstrem in quodam campo tria iugera terre continente inter 

hereditatem (dg: Ge) quondam Conrardi Writers ex (dg: alio latere) 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum antique 

pecunie rectori altari sancti Martini in parochia (dg: de) ecclesia de 

Busco ex dictis quinque iugeribus terre prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Rover datum quarta post palmarum. 

 

BP 1178 f 098v 06 wo 14-04-1389. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 098v 07 do 15-04-1389. 

Nicholaus zvw Ancelmus Tijmmerman droeg over aan Willelmus Scilder, tbv hem 

en zijn broer Wellinus, (1) 1/6 deel in een b-erfcijns van 4 pond 5 

schelling, welke cijns Johannes gnd die Wijnter betaalde aan wijlen 

voornoemde Ancelmus, gaande uit erfgoederen van voornoemde Johannes, in 

Moergestel, welk 1/6 deel aan voornoemde Nicholaus gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, (2) ¼ deel, dat aan voornoemde Nicholaus 

gekomen was na overlijden van zijn broer Willelmus zvw voornoemde Ancelmus, 

in 1/6 deel, dat aan voornoemde Willelmus behoorde, in goederen van wijlen 

zijn grootvader Gerardus Scilder, gnd ten Kerkhoeve, in Moergestel, belast 

met de lasten die wijlen voornoemde Gerardus Scilder hieruit had. 

 

Nicholaus filius quondam Ancelmi Tijmmerman sextam partem ad se 

spectantem in hereditario censu quatuor librarum et quinque solidorum 

quem censum Johannes dictus die Wijnter dicto quondam Ancelmo solvere 

consuevit et tenebatur ex hereditatibus eiusdem Johannis sitis in 

parochia de Gestel prope Oesterwijc scilicet dividendo dictum censum in 

sex partes equales unam partem de hiis quam dictus Nicholaus sibi de 

morte suorum parentum jure successionis hereditarie advolutum esse 

dicebat atque quartam partem dicto Nicholao de morte quondam Willelmi sui 

fratris filii dicti quondam Ancelmi jure successionis hereditarie 

advolutam in una sexta parte que ad eundem quondam Willelmum spectare 

consueverat in bonis quondam Gerardi Scilder sui avi dictis communiter 

ten Kerchoeve sitis in dicta parochia de Gestel et in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis (dg: h) ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo Scilder ad opus sui et ad opus Wellini sui fratris 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus que dictus quondam Gerardus #Scilder# exinde solvere 

consuevit. Testes Berkel et Coptiten datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 098v 08 do 15-04-1389. 

Johannes zv Luijtghardis van der Papendonc en Arnoldus Bruijstens zvw 

Henricus Bruijn van Os szv voornoemde Luijtgardis verkochten aan Johannes 

zvw Johannes van der Lijnden een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een akker, 

gnd de Heuvelakker, (2) de helft van een akker gnd de Lange Comme Akker, 

(3) ¼ deel van een stuk land, gnd Wecscot, (4) ¼ deel van een beemd gnd die 
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Cattenrijt, in Deurne, welke pacht voornoemde Luijtgardis verworven had van 

Yseboldus gnd Schonaerts soen en zijn schoonzoon Johannes gnd Colen soen, 

en van welke pacht voornoemde Luijtgardis haar vruchtgebruik overgedragen 

had aan haar voornoemde zoon Johannes en schoonzoon Arnoldus. 

 

Johannes filius Luijtghardis van der Papendonc et Arnoldus Bruijstens 

filius quondam Henrici Bruijn #de Os# gener dicte Luijtgardis 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam agri dicti den 

Hoevelacker et ex medietate agri dicti den Langhen Comme Acker et ex 

quarta parte pecie terre dicte Wecscot atque ex quarta parte prati dicti 

die Cattenrijt sitis in parochia de Doerne quam paccionem dicta 

Luijtgardis erga Yseboldum dictum Schonaerts soen et Johannem dictum 

Colen soen eius generum acquisiverat et de qua paccione dicta Luijtgardis 

usufructum quem habuit in dicta paccione dictis Johanni suo filio et 

Arnoldo sui genero supportaverat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam Johannis van der Lijnden supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 098v 09 do 15-04-1389. 

Godefridus zvw Henricus Bruijn van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Henrici (dg: Bru) Bruijn de Os prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 098v 10 wo 14-04-1389. 

Johannes Bessellen en Theodericus van Megen beloofden aan Johannes Wert 38 

oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 schilden gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Theodericus de Megen promiserunt Johanni Wert 

XXXVIII aude (dg: scill) scilde scilicet IIII Hollant gulden pro III 

scilde computato #vel valorem# ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum quarta post palmarum. 

 

BP 1178 f 098v 11 do 15-04-1389. 

Johannes van Haren wever en Johannes Herinc zv Johannes Herinc beloofden 

aan Johannes Oem van Alphen 50 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

over een jaar (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes de Haren textor et Johannes Herinc filius Iohannis Herinc 

promiserunt Johanni Oem de Alphen L Hollant gulden vel valorem a Johannis 

proxime ultra annum persolvendos. Testes Gerardus et Coptiten datum in 

cena Domini. 

 

BP 1178 f 098v 12 do 15-04-1389. 

Johannes zv Luijtgardis van der Papendonc en Arnoldus Bruijstens zvw 

Henricus Bruijn van Os verkochten aan Johannes zvw Johannes van der Lijnden 

(1) de helft in 1 bunder beemd, in Asten, achter de plaats gnd Papendonk, 

tussen erfg vw Yseboldus van Asten enerzijds en Hector nzvw hr Henricus van 

Kuijc en Arnoldus van der Wijnmolen anderzijds, (2) een stuk land, in 

Asten, tussen Johannes Aerts soen enerzijds en Cristina gnd Delien dochter 

van Huesden anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius Luijtgardis van der Papendonc et Arnoldus Bruijstens 

filius quondam Henrici Bruijn de Os medietatem ad se spectantem in 

bonario prati sito in parochia de Asten (dg: in loco) retro locum dictum 

Papendonc inter hereditatem heredum quondam Yseboldi de Asten ex uno et 

hereditatem Hectoris filii naturalis quondam domini Henrici de Kuijc et 

Arnoldi van der Wijnmolen ex alio (dg: ut dicebat hereditarie ve) atque 
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peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Aerts 

soen ex uno et hereditatem Cristine dicte Delien dochter de Huesden ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis 

van der Lijnden promittentes warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 D 08 f. 99. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 

 Tercia post pasca anno LXXXIX: dinsdag 20-04-1389. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1389. 

 

BP 1178 f 099r 01 do 15-04-1389. 

Henricus Rike droeg over aan Gerardus van Berkel de helft in ongeveer 3 

morgen land, tussen de plaats gnd die Gelendonk, de Vughterdijk en Henricus 

gnd van Merlaer enerzijds en Nicholaus gnd Broedeken, Nicholaus gnd van 

Colen en Henricus gnd Engbrechts soen anderzijds, welke 3 morgen voornoemde 

Henricus Rike en Johannes Bierman verkregen hadden van Willelmus Loijer de 

jongere voor een b-erfcijns van 8 pond geld, belast met deze cijns. 

 

Henricus Rike medietatem ad se spectantem in tribus jugeribus #vel 

circiter# terre sitis !inter (dg: h) locum dictum die Ghelendonc inter 

aggerem Vuchtensem et inter hereditatem Henrici dicti de Merlaer ex uno 

et inter hereditatem Nicholai dicti Broedeken Nicholai dicti de Colen et 

Henrici dicti Engbrechts soen ex alio que tria jugera terre predicta 

dictus Henricus Rike atque Johannes Bierman erga Willelmum Loijer 

juniorem pro hereditario censu octo librarum monete ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berkel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes Aa et 

Willelmus datum (dg: ut supra) in cena Domini. 

 

BP 1178 f 099r 02 do 15-04-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Willelmus Loijer de jongere, 

3 morgen land”, en Gerardus van Berkel beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan Belia wv Johannes Bierman. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Willelmus Loijer junior tria jugera 

terre et Gerardus de Berkel promisit eam porrigere Belie relicte Johannis 

Bierman ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 03 do 15-04-1389. 

Arnoldus Rover van den Lake verkocht aan Henricus zvw Jordanus Cluijsterman 

een b-erfpacht van ½ mud graan, maat van Oirschot, die voornoemde Henricus 

met Lichtmis aan voornoemde Arnoldus levert, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Henricus, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen. 

 

Arnoldus Rover van den Lake hereditariam paccionem dimidii modii bladi 

mensure mensure (dg: q) de Oerscot quam Henricus filius quondam Jordani 

Cluijsterman dicto Arnoldo solvere consuevit hereditarie purificationis 

ex hereditatibus dicti Henrici sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

ter Notellen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens 

warandiam et obligationem in pactione deponere. Testes Berkel et 

Willelmus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 099r 04 do 15-04-1389. 

Arnoldus gnd Roetaerts soen verkocht aan Margareta dv Margareta van Gherwen 

½ dagmaat beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Haerdbeemd, tussen 

Johannes van den Hoevel enerzijds en Johannes van Houttem en Nicholaus gnd 

Goedeweerts soen anderzijds, belast met 1 penning grondcijns. 
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Arnoldus (dg: fi) dictus Roetaerts soen dimidiam diurnatam prati sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Haerdbeemd inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex uno et hereditatem (dg: hered) Johannis de 

Houttem et Nicholai dicti Goedeweerts soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Margarete filie Margarete de Gherwen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario census domino fundi inde 

solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 05 do 15-04-1389. 

Ancelmus zvw Henricus Willelms beloofden aan Johannes van den Hoevel Zerijs 

soen 19½ Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-

1389) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willelms promisit Johanni van den Hoevel 

Zerijs soen XIX et dimidium Hollant gulden vel valorem ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 06 do 15-04-1389. 

Anthonius zvw Nicholaus gnd Coelijn nzv Johannes gnd Thonijs Vinsot wonend 

op Porta Celi verkocht aan Elisabeth wv Egidius Boijen een b-erfcijns van 3 

pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf van Johannes 

zvw Luppertus gnd Haveloes, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van voornoemde Egidius gnd Boijen enerzijds en erfgoed van kvw Gerardus gnd 

der Weduen anderzijds, reikend vanaf de Kerkstraat tot aan erfgoed van 

Godefridus gnd Carnauwe, welke cijns aan voornoemde wijlen Johannes Thonijs 

Vinsot was verkocht door voornoemde Johannes zvw Luppertus Haveloes, welke 

cijns voornoemde wijlen Johannes Thonijs Vinsot geschonken had aan zijn 

natuurlijke zoon, voornoemde Nicholaus Colijn, samen met andere goederen. 

 

Anthonius filius quondam Nicholai dicti Coelijn filii naturalis Johannis 

dicti Thonijs Vinsot commorantis supra Portam Celi prope Buscum 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et area Johannis filii quondam Lupperti dicti 

Haveloes sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Egidii dicti 

Boijen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti der 

Weduen ex alio tendente a dicto vico ecclesie ad hereditatem Godefridi 

dicti Carnauwe venditum dicto quondam Johanni Thonijs Vinsot a dicto 

Johanne filio eiusdem quondam Lupperti Haveloes prout in litteris et quem 

censum dictus quondam (dg: Anth) Johannes Thonijs Vinsot dicto Nicholao 

Colijn suo filio naturali simul cum quibusdam aliis censibus nomine dotis 

ad jus oppidi de Busco supportaverat prout in litteris quas vidimus et 

quem eciam censum dictus Anthonius sibi de morte dicti quondam Nicholai 

sui patris successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie 

vendidit Elisabeth relicte quondam Egidii Boijen predicti supportavit cum 

primodictis litteris et jure promittens ratam servare et (dg: s) 

obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes Aa et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 099r 07 do 15-04-1389. 

Wellinus Goetkijnt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus Goetkijnt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 099r 08 do 15-04-1389. 

Johannes gnd Wijtmans soen verkocht aan Hermannus zv Arnoldus Cleijnael een 

huis en tuin met toebehoren, in Oisterwijk, waarin Heilwigis gnd van Vucht 

woonde, welk huis en tuin Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

aan verkoper had overgedragen. 

 

Johannes dictus Wijtmans soen domum et ortum cum suis attinentiis sitos 

in parochia de Oesterwijc in quibus vero domo et orto predictis Heilwigis 
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dicta de Vucht commorari consuevit quos domum et ortum predictos #....... 
?erga# Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

(dg: ?acquis) #sibi (dg: vend) supportaverat# prout in litteris 

hereditarie vendidit Hermanno filio Arnoldi Cleijnael supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte eius deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 09 do 15-04-1389. 

Henricus Tijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Tijs prebuit et reportavit. Testes Berkel et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 099r 10 do 15-04-1389. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Johannes Wijtmans soen 42½ 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (do 24-06-

1389) en de andere helft met Kerstmis (za 25-12-1389). 

 

Dictus Hermannus promisit dicto Johanni Wijtmans soen XLIIJ Hollant 

gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Aa et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 11 do 15-04-1389. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe van Empel verkocht aan Jacobus Stevens 2 

stukjes land, in Empel, ter plaatse gnd die Klein Hengmeng, (1) tussen 

Cristianus gnd Roggen enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, (2) 

tussen Johannes van Straten enerzijds en voornoemde Cristianus anderzijds, 

belast met de cijnzen die eruit gaan, en met sloten. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe de Empel duas particulas (dg: 

here) terre sitas in parochia de Empel in loco dicto die Cleijn Hengmeng 

(dg: inter h) quarum una inter hereditatem Cristiani dicti Roggen ex uno 

et hereditatem Jacobi Stevens ex alio et altera inter hereditatem (dg: .) 

Johannis de Straten ex uno et hereditatem dicti (dg: ..) Cristiani ex 

alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jacobo promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus inde solvendis et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 12 di 20-04-1389. 

Agnes dv Franco gnd Henrics soen deed tbv haar voornoemde vader Franco 

afstand van alle goederen, die voornoemde Franco verworven had na 

overlijden van Bela mv voornoemde Agnes. 

 

Agnes filia Franconis dicti Henrics soen cum tutore super omnibus bonis 

que dictus Franco post mortem quondam Bele matris dicte Agnetis 

acquisiverat quocumque locorum sitis ut dicebat ad opus dicti Franconis 

(dg: ?eorum) #sui# patris hereditarie renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Aa et Dordrecht datum 3a post pasca anno LXXXIX. 

 

BP 1178 f 099r 13 za 24-04-1389. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Philippus Jozollo 180 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389; 6+31+24=61 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle et Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt Philippo (dg: Zol) Jozollo C et LXXX aude scilde Francie ad 

Johannis proxime persolvendos pena II. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum sabbato post pascha. 

 

BP 1178 f 099r 14 za 24-04-1389. 

Henricus Dicbier zv Godefridus en Henricus Dicbier heer van Mierlo 
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beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 115 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 6+31+24=61 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi et Henricus Dicbier dominus de Mierle 

promiserunt dicto Philippo C et XV aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 15 za 24-04-1389. 

Bertoldus gnd Backe zv Johannes Backe van Tilborch, Johannes van Dordrecht 

en Johannes van Gestel beloofden aan Philippus Jozollo, tbv hem alleen, 50 

oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 6+31+30+31+31+30+1=160 dgn) te betalen. 

 

Bertoldus dictus Backe filius Johannis Backe de Tilborch Johannes de 

Dordrecht et Johannes de Gestel promiserunt Philippo Jozollo ad opus sui 

solummodo L aude scilde (dg: Francie ad Remigii) scilicet IIII Hollant 

gulden pro III aude scilde ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Dordrecht predictus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 16 za 24-04-1389. 

De eerste zal Johannes van Gestel schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Johannem de Gestel indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 099r 17 za 24-04-1389. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Cale en Johannes Bessellen beloofden aan 

Johannes Monic 60 oude schilden, 4 gulden geld van Holland of de waarde 

voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Cale et Johannes Bessellen 

promiserunt Johanni Monic LX aude scilde scilicet IIII gulden (dg: pro 

III) monete Hollandie vel valorem pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099r 18 za 24-04-1389. 

Jacobus Stephens beloofde aan Theodericus gnd Goetscalcs soen 46½ Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Jacobus Stephens promisit Theoderico dicto Goetscalcs soen XLVIJ Hollant 

gulden vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 D 09 f. 99v. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1389. 

 Quinta post jubilate: donderdag 13-05-1389. 

 

BP 1178 f 099v 01 za 24-04-1389. 

Jacobus Stephens beloofde aan Gerardus gnd Zerijs 36 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Jacobus Stephens promisit Gerardo dicto Zerijs XXXVI Hollant gulden vel 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum sabbato post pascha. 

 

BP 1178 f 099v 02 za 24-04-1389. 

Henricus Watermael verkocht aan Johannes Nellen een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 
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toebehoren, waarin hij thans woont, in Berlicum, tussen zijn broer 

Gheerlacus van Watermael enerzijds en de gemeint gnd Groene Heuvel 

anderzijds, reeds belast met 20 schelling oude cijns en 9 schelling geld 

aan Wolterus Coptiten. 

 

Henricus Watermael hereditarie vendidit Johanni Nellen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex domo orto et eius attinentiis (dg: sitis in) in quibus 

ad presens moratur sitis in parochia de Berlikem inter hereditatem (dg: 

Th) Gheerlaci de Watermael sui fratris ex uno et (?dg: he) inter 

communitatem dictam Gruenen Hoevel ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) exceptis XX solidis 

antiqui census (dg: Woltero Coptiten et) et IX solidis monete Woltero 

Coptiten prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 099v 03 za 24-04-1389. 

Rutgerus van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Johannes Zuete) Rutgerus de Geldorp prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 099v 04 za 24-04-1389. 

Andreas zvw Rodolphus snijder van Hees verkocht aan Engbertus van Hees zvw 

Willelmus van Scijnle een b-erfpacht57 van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een huis en hofstad van Ghibo zvw Paulus 

van Hees en zijn vrouw Heilwigis van Weert, ter plaatse gnd Hees, naast hr 

Henricus investiet van de kerk van Hees, welke pacht aan voornoemde Andreas 

en zijn broer Theodericus, tbv Bertha mv voornoemde broers, overgedragen 

was door Yda van Hees begijn, en welke pacht nu behoort aan voornoemde 

Andreas. Verkoper en met hem Theodericus van den Eijnde beloofden lasten af 

te handelen. 

 

Andreas filius quondam Rodolphi sartoris de Hees hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco dandam et solvendam anno (dg: 

..) #quolibet# nativitatis Domini de domo et domistadio Ghibonis filii 

quondam Pauli de Hees et Heilwigis de Weert eius uxoris in dicto loco 

Hees consistentibus iuxta hereditatem domini Henrici investiti ecclesie 

de Hees supportatam dicto Andree et Theoderico eius fratri (dg: ad opus 

eorum et) ad opus (dg: Berth) Berthe matris dictorum fratrum ab Yda de 

Hees beghina prout in litteris prout in litteris et quam paccionem dictus 

Andreas nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Engberto de Hees 

filio quondam Willelmi de Scijnle supportavit cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens #et cum eo Theodericus van den Eijnde# ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere in 

dicta paccione. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099v 05 za 24-04-1389. 

Johannes Keijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Keijst prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099v 06 za 24-04-1389. 

Jacobus gnd Stephens verkocht aan Nicholaus gnd Coel Bresser een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Pasen en de andere helft 

met Sint-Remigius, gaande uit een voorhuis en erf van wijlen Jacobus 

Dunnecop, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, welke cijns aan hem was 

verkocht door Reijnerus zvw Johannes zvw Reijnerus gnd Cal. 

 

                         
57 Zie ← BP 1175 f 275v 20 wo 02-07-1371, betreft deze erfpacht; verkoop. 
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Jacobus dictus Stephens hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

(dg: here) #singulis annis# mediatim pasche et mediatim Remigii de domo 

et area anteriori quondam Jacobi Dunnecop sita in Busco ad vicum 

Orthensem venditum sibi a Reijnero filio quondam Johannis filii quondam 

Reijneri dicti Cal prout in litteris hereditarie vendidit Nicholao dicto 

Coel Bresser supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 099v 07 za 24-04-1389. 

Hermannus gnd Loden soen verkocht aan Adam van den Broijle de helft in een 

huis met ondergrond en tuin, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus Vos enerzijds en een ledig erfgoed van Johannes 

gnd Rike anderzijds, aan hem verkocht door Johannes Molle zvw Gerardus 

Molle en diens vrouw Eefsa wv Johannes zvw Wolterus gnd Codde, deze helft 

belast met ½ oude groot. 

 

Hermannus dictus (dg: Roggen) #Loden soen# medietatem (dg: ad se jure 

here) spectantem in quadam domo cum eius fundo ac orto sitis in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem quondam Gerardi Vos ex uno et inter 

vacuam hereditatem Johannis dicti Rike ex alio venditam sibi a Johanne 

Molle filio quondam Gerardi Molle et ab Eefsa eius uxore relicta quondam 

Johannis filii quondam Wolteri dicti Codde ut dicebat hereditarie 

vendidit Ade van den Broijle promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: uno antiquo grosso ind ex dicta integra domo cum 

eius fundo) excepto dimidio antiquo grosso ex dicta medietate solvendo. 

Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099v 08 za 24-04-1389. 

Woltherus Walle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus Walle prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099v 09 za 24-04-1389. 

Voornoemde Hermannus Loden soen verkocht aan Adam van den Broijle het 

vruchtgebruik, dat Eefsa wv Johannes zvw Woltherus gnd Codde nu ev Johannes 

gnd Molle zvw Gerardus gnd Molle heeft, in de helft van een huis met 

ondergrond en tuin, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus Vos enerzijds en een ledig erfgoed van Johannes gnd Rike 

anderzijds, welk vruchtgebruik voornoemde Hermannus verworven had van 

voornoemde Johannes Molle en Eefsa; de verkoop is voor de duur van het 

leven van voornoemde Eefsa. Belast met ½ oude groot. 

 

Dictus Hermannus Loden soen usufructum et totum jus vitalis possessionis 

quem et quod Eefsa relicta quondam Johannis filii quondam Woltheri dicti 

(dg: Ko) Codde nunc uxor Johannis dicti Molle filii quondam Gerardi dicti 

Molle habuit seu quoad vitam suam habere debuit aut potuit in medietate 

(dg: cum) domus cum eius fundo et (dg: orto#i#) orti sitorum in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Gerardi Vos ex uno et hereditatem vacuam 

Johannis dicti Rike ex alio quem usufructum dictus Hermannus erga dictos 

Johannem Molle et Eefsam acquisiverat ut dicebat legitime (dg: 

supportavit) #vendidit# Ade van den Broijle ab eodem Adam ad vitam dicte 

Eefse et non ultra possidendos promittens warandiam ad vitam dicte Eefse 

et obligationem deponere excepto dimidio antiquo grosso ex dicta 

medietate solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 099v 10 za 24-04-1389. 

Woltherus Walle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus Walle prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 099v 11 za 24-04-1389. 

Adam van den Broijle beloofde aan Hermannus Loden 49 oude schilden of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1389) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

(dg: ..am) Adam van den Broijle promisit Hermanno Loden XLIX aude scilde 

vel valorem mediatim Domini et mediatim pasche proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 099v 12 za 24-04-1389. 

Katherina dvw Johannes van Ghoch droeg over aan Gheza dvw Gherisius van 

Ghoch alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van Gheza gnd 

Ghoch, dvw Johannes van Ghoch en tante van voornoemde Katherina. 

 

Katherina filia quondam Johannis de Ghoch cum tutore (dg: omnes h) omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Gheze dicte Ghoch filie quondam 

Johannis de Ghoch (dg: ..) matertere dicte Katherine successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Gheze filie quondam Gherisii de Ghoch promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 099v 13 do 13-05-1389. 

Margareta van der Donc wv Gerardus gnd Cnodde van Os verkocht aan Hilla 

ndvw Johannes Boudewini, voor de duur van haar leven, een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, in de Kerkstraat, achter het woonhuis van 

voornoemde Margareta, onder de zolder, met recht van weg vanaf de openbare 

weg door voornoemd woonhuis naar voornoemde kamer, en met het recht een 

vracht turf in voornoemd huis te mogen opslaan, welk woonhuis ligt tussen 

een weg enerzijds en erfgoed van Lambertus Olijsleger anderzijds. Margareta 

zal haar kinderen hiermee laten instemmen. Margareta behoudt het bovenste 

deel van die kamer, te weten de zolder en wat daarboven is. Margareta zal 

het dak van de kamer onderhouden, en Hilla de wanden, tot aan de zolder. 

Uitgezonderd het risico van een ongeluk en brand. 

 

Margareta van der Donc (dg: f) relicta quondam Gerardi dicti Cnodde de Os 

cum tutore quandam (dg: q) cameram cum eius fundo sitam in Busco in vico 

ecclesie (dg: #contigue ad# retro domum habitationis) contigue #retro# ad 

finem domus habitationis dicte Margarete scilicet prout huiusmodi camera 

sita est ibidem sub sollario de simul cum jure eundi et redeundi per 

dictam domum habitationis a communi platea usque ad dictam cameram (dg: 

ut) #et cum jure situandi cespites unius plaustri in dicta domo 

habitationis semper pro tempore (dg: dicte Hille emptricis subscripte) ad 

vitam emptricis subscripte# et que domus habitationis sita est ibidem 

inter quandam viam ex uno et inter hereditatem Lamberti Olijsleger ex 

alio (dg: salva ..) vendidit Hille filie naturali quondam Johannis 

Boudewini ab eadem ad eius vitam et non ultra possidendam promittens cum 

tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: 

salva tamen dicte Mar) et quod ipsa Margareta omnes suos liberos 

huiusmodi vendicioni faciet consentire hoc addito quod dicta Margareta 

obtinebit superiorem partem dicte camere scilicet sollarium dicte camere 

et ab eodem sollario sursum item quod dicta Margareta observabit dictam 

cameram in bona disposicione ad vitam dicte Hille de tecto et dicta Hilla 

observabit dictam cameram in bona disposicione de parietibus ab ymo usque 

ad solarium predictum communi infortunio et periculo ignis excluso. 

Testes (dg: dat) Willelmus et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 099v 14 do 13-05-1389. 

Johannes Gerijs, Johannes van der Donc en Nijcholaus nzv Nijcholaus Scilder 

beloofden aan voornoemde Hilla dat, indien voornoemde kamer uitgewonnen 
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wordt, zij dan aan haar 9½ Hollandse gulden zullen geven. 

 

Johannes (dg: Ger) Gerijs (dg: van d) Johannes van der Donc et Nijcholaus 

filius naturalis Nijcholai Scilder promiserunt indivisi super omnia dicte 

Hille quod si dicta camera ?et cum dictis juribus dicte Hille ad vitam 

eiusdem Hille evincetur via juris quod extunc ipsi Johannes Johannes et 

Nijcholaus dabunt dicte Hille novem et dimidium gulden semel in paratis 

pro dampnis dicte Hille exinde eventuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 099v 15 za 24-04-1389. 

Gerardus Roelen soen van den Dungen beloofde aan Godefridus van Zeelst 13 

Hollandse gulden (dg: of de waarde) na maning te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen van den Dungen promisit Godefrido de Zeelst XIII 

Hollant gulden (dg: vel valorem) ad monitionem persolvendos. Testes 

Heijme et Willelmus datum sabbato post pascha. 

 

1178 mf3 D 10 f. 100. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 26-04-1389. 

 Tercia post octavas pasche: dinsdag 27-04-1389. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 28-04-1389. 

 

BP 1178 f 100r 01 ma 26-04-1389. 

Johannes van den Bruekelen en zijn vrouw Heilwigis van Helmont droegen over 

aan Willelmus gnd Joffrouwe Henrics soen van Bucstel en Gerardus Kessels 

soen van Lijemde het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Elsbena gnd des Bersser, in 5½ bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Wijchmans Broek, tussen kvw Johannes van Meijelsvoert enerzijds en 

Heilwigis van der Perre anderzijds, belast met een cijns aan de heer van 

Boxtel. Twee brieven. 

 

Johannes (dg: de He de Helmon van Bruce) van den Bruekelen et Heilwigis 

de Helmont eius uxor et ipsa cum eodem tamquam cum [tutore] totam partem 

et omne jus ipsis de morte quondam (dg: Jo) Elsbene dicte des Bersser 

successione hereditarie advolutas in quinque et dimidio bonariis prati 

sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Wijchmans Broecke inter 

hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam Johannis de (dg: Meijel Meijl) 

Meijelsvo[ert] ex uno et hereditatem Heilwigis van der Perre ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Willelmo dicto Joffrouwe Henrics soen 

de Bucste[l] et Gerardo Kessels soen de Lijemde promittentes indivisi 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini de Bucstel inde 

solvendo. Testes Willelmus et Aggere datum secunda post octavas pasche. 

Et erunt due littere. 

 

BP 1178 f 100r 02 ma 26-04-1389. 

Godefridus zvw Enghela gnd Engel Goedens soen snijder verkocht aan Petrus 

van den Pettelaer 5 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Batha wv Theodericus apothecarius 

enerzijds en een kamp, waarin de heer van Boxtel 1 morgen heeft, 

anderzijds, welke 5½ morgen Johannes van den Laer in cijns verkregen had 

van Henricus van voller, en welke 5½ morgen voornoemde Godefridus samen met 

een morgen land verworven had van Rutgherus gnd Wolf en Ghisbertus Zange. 

Voornoemde Godefridus behoudt uit deze 5½ morgen een b-erfcijns van 30 

schelling geld, die hij daaruit had verworven. 

 

XXX solidorum. 

Godefridus filius quondam Enghele dicte Engel Goedens soen sartor quinque 

jugera terre de mille jugeribus terre communitatis oppidi de Busco ad 

locum dictum Oetheren inter hereditatem Bathe relicte quondam Theoderici 

apothecarii ex uno et inter quendam campum in quo dominus de Bucstel unum 

juger terre habet ex alio que quinque jugera terre Johannes van den Laer 
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erga Henricum de Lijt fullonem ad censum acquisiverat prout in litteris 

et que quinque jugera terre dictus Godefridus simul cum uno jugero terre 

erga Rutgherum dictum Wolf et Ghisbertum Zange acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus hereditarie (dg: supportavit) vendidit Petro van 

den Pettelaer cum primodictis litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto Godefrido in dictis 

quinque jugeribus terre hereditario censu #triginta# solidorum monete 

quem in eisdem solvendum obtinebat ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 03 ma 26-04-1389. 

Henricus gnd van Jans verkocht aan Katherina dv Hubertus gnd Abt een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een kamer met ondergrond in Den Bosch, op de 

plaats gnd Zile, in een straat die loopt van voornoemde plaats die Zile 

naar het huis van Postel, achter het huis van voornoemde Henricus verkoper 

enerzijds en erfgoed van Lambertus gnd Arts soen anderzijds. 

 

Henricus dictus van Jans hereditarie vendidit Katherine filie (dg: q) 

Huberti dicti Abt hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam camera cum 

eius fundo sita in Busco supra locum dictum Zile in vico tendente a dicto 

loco die Zile vocato versus domum de Postula retro! domum dicti Henrici 

venditoris ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Arts soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 04 ma 26-04-1389. 

Johannes van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 05 ma 26-04-1389. 

Arnoldus van den Hoernoc beloofde aan Gerardus zv Petrus Oer 36 franken 

geld van Frankrijk (dg: of de waarde) met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Arnoldus van den Hoernoc promisit Gerardo filio Petri Oer XXXVI francken 

(dg: .) monete Francie (dg: vel valorem) ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 06 di 27-04-1389. 

Theodericus gnd van der Molen van Eersel verkocht aan Heijmericus Groij een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een tuin en boomgaard, in Eersel, tussen erfgoed van het klooster 

van Tongerlo enerzijds en Henricus Bije anderzijds, (2) een stuk land, gnd 

die Mortelakker, 4½ lopen rogge groot, in Eersel, tussen kvw Arnoldus gnd 

van Baenle enerzijds en Belija dvw Willelmus gnd Scordele anderzijds, (3) 

een stuk broekland en ¼ deel van een aangelegen beemd gnd die Vredebeemd, 

die was van wijlen Nicholaus van Peerweijs, in Eersel, tussen Johannes 

Nouds enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een lijfpacht van 7 lopen rogge aan Elizabeth dv Nicholaus 

van Pereweijs, gaande uit voornoemde tuin en boomgaard. 

 

Theodericus (dg: van) dictus van der Molen de Eersel hereditarie vendidit 

(dg: H) Heijmerico Groij hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: 

p) orto et pomerio ipsius venditoris in parochia de Eersel inter 

hereditatem conventus de Tongerloe ex uno et hereditatem Henrici Bije ex 

alio atque ex pecia terre dicta die Mortelacker quatuor et dimidium 

lopina siliginis in semine capiente sita in dicta parochia de Eersel 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti de Baenle ex uno et 
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hereditatem Belije filie quondam Willelmi dicti (dg: Scoerle) #Scordele# 

ex alio item quadam pecia paludis (dg: sita in dicta parochia inter 

hereditatem) atque ex quarta parte prati dicti die (dg: Vre) Vredebeemt 

quod fuerat quondam Nicholai de Peerweijs dicte pecie paludis adiacentis 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis Nouds ex uno et 

hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis 

atque vitali pensione septem lopinorum siliginis Elisabeth filie Nicholai 

de Pereweijs ex dictis orto et pomerio prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Willelmus datum 3a post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 100r 07 di 27-04-1389. 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven en Egidius Willems 

soen beloofden aan Philippus Jozollo 50 oude Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389; 3+31+30+25=89 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Theodericus de Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

Egidius Willems soen promiserunt Philippo Jozollo L aude scilde Francie 

ad Jacobi proxime persolvendos pena III. Testes Dordrecht et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1178 f 100r 08 di 27-04-1389. 

Thomas van Hijntham verkocht aan Henricus Ghecke, Johannes Reijmbouds, 

Engbertus gnd des Hanen en Petrus Witbol, tbv hen en Gerardus Hagen, al 

zijn eikenhout in Beke, in 2 kampen van voornoemde Thomas, (1) dat Ossen 

Eusel, (2) dat Keidken. Het hout dat tot vandaag door hen al is gezaagd, 

moeten ze uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) verwijderen. 

Het overige hout dat nog niet gezaagd is, zullen ze vanaf mei over een jaar 

zagen en voor Sint-Jan (vr 24-06-1390) verwijderen. Het hout op en in de 

sloten mogen ze zagen zoals ze willen. De houtwas van het hout mag niet 

worden vernield. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus Ghecke. 

 

Thomas de Hijntham omnia ligna quercina ad se spectantia consistentia in 

parochia de Beke in duobus campis ipsius Thome quorum unus dat Ossen 

Eeusel et alter dat Keidken nuncupantur ut dicebat legitime vendiderunt! 

Henrico Ghecke (dg: ?et) Johanni Reijmbouds Engberto dicto des Hanen 

Petro Witbol (dg: Gerardo Hagel ab) ad opus ipsorum et ad opus Gerardi 

Hagen ab eisdem libere possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere ita quod ipsi dicta ligna a (dg: dicto) suo fundo libere 

amovebunt sub ista condicione quod ipsi emptores (dg: dicta) ligna (dg: 

infra hinc et festum nativitatis) quod ipsi ad presens ex dictis campis 

secabant a fundo in quo consistent infra hinc et festum nativitatis 

Johannis proxime futuro deponent et amovebunt atque cetera ligna ab ipsis 

nunc non (dg: ab ipsis) secanda! a mense maij proxime futuro ultra annum 

secabunt et a suo fundo (dg: a) in festo nativitatis beati Johannis 

deinceps sine medio subsequente a fundo removebunt hoc eciam addito quod 

dicti emptores ligna supra fossata #et in fossatis# dictorum duorum 

camporum stantia ad eorum profectum secare valebunt scilicet ligna 

stantia in dictis duobus campis (dg: stantia) secabunt taliter videlicet 

quod crescencia dicta dat gewas dictorum lignorum non annuletur. Testes 

Berkel et Willelmus datum ut supra. Detur Henrico Ghecke predicto. 

 

BP 1178 f 100r 09 di 27-04-1389. 

Voornoemde Henricus Ghecke, Johannes Reijmbouts, Engbertus gnd des Hanen, 

Petrus Witbol en Henricus Hagen beloofden aan voornoemde Thomas van 

Hijntham 120 Hollandse gulden58 of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 

                         
58 Zie → BP 1178 f 308r 12 za 07-08-1389, overdracht van deze 

beschuldbekentenis of van BP 1178 f 100r 10 di 27-04-1389. 
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25-07-1389) te betalen. 

 

Dictus! Henricus Ghecke Johannes Reijmbouts Engbertus (dg: Hagen) dictus 

#des# Hanen Petrus Witbol et Henricus Hagen promiserunt dicto Thome de 

Hijntham C et XX Hollant gulden vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 10 di 27-04-1389. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Thomas 120 Hollandse 

gulden59 of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

(dg: ?dictus) Dicti debitores promiserunt dicto Thome C et XX Hollant 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100r 11 wo 28-04-1389. 

Conradus en Jacobus, kv Winricus Screijnmaker, deden tbv Ghiselbertus gnd 

Welle zv Johannes Kuijst van Aelborch, zijn vrouw Katherina dv voornoemde 

Wijnricus en de kinderen van hen beiden samen, afstand van alle goederen, 

die aan voornoemde Conradus en Jacobus en aan hun broer Nicholaus gekomen 

waren na overlijden van hun grootvader Conradus Writer, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van hun grootmoeder Katherina wv wijlen 

voornoemde Conradus Writer. Hun voornoemde broer Nicholaus Coel zal, zodra 

hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Conradus et Jacobus liberi Winrici Screijnmaker super omnibus et singulis 

bonis ipsis #et Nicholao eorum fratri# de morte quondam Conradi Writer 

eorum avi jure successionis hereditarie advolutis atque post mortem 

Katherine relicte dicti quondam Conradi Writer eorum avie successione 

hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis atque super toto jure etc 

ad opus Ghiselberti dicti Welle filii Johannis Kuijst de Aelborch et 

Katherine eius uxoris filie dicti Wijnrici atque ad opus liberorum ab 

ipsis Ghisberto et Katherina genitorum et generandorum #renunciaverunt# 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt dicti fratres quod ipsi Nicholaum Coel fratrem dictorum 

Conradi et Jacobi dum ad annos pervenerit super premissis ad opus 

predictorum Ghisberti et Katherine et suorum liberorum hereditarie faciet 

renunciare. Testes Willelmus et Dordrecht datum quarta post octavas 

pasce. 

 

BP 1178 f 100r 12 wo 28-04-1389. 

Voornoemde Ghiselbertus gnd Welle zv Johannes Kuijst van Aelborch en zijn 

vrouw Katherina dv Wijnricus Screijnmaker deden tbv Conradus, Jacobus en 

Nicholaus gnd Coel, kv voornoemde Winricus Screijnmaker, afstand van alle 

goederen, die aan Ghiselbertus en Katherina gekomen waren na overlijden van 

Yda mv voornoemde Katherina, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van Winricus vv voornoemde Katherina. 

 

Dicti Ghisbertus et Katherina eius uxor et ipsa cum eo tamquam cum suo 

tutore super omnibus bonis ipsis de morte quondam Yde matris dicte 

Katherine successione hereditarie advolutis atque post mortem Winrici 

patris dicte Katherine hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis et 

super toto jure ad opus Conradi Jacobi et Nicholai dicti Coel liberorum 

dicti Winrici Screijnmaker hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

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

 

1178 mf3 D 11 f. 100v. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 28-04-1389. 

                         
59 Zie → BP 1178 f 308r 12 za 07-08-1389, overdracht van deze 

beschuldbekentenis of van BP 1178 f 100r 09 di 27-04-1389. 
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 Quinta post octavas pasce: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 100v 01 wo 28-04-1389. 

De broers Conradus en Jacobus, kv Winricus Screijnmaker, droegen over aan 

hun voornoemde vader Winricus, voor de duur van diens leven, alle goederen, 

waarvan voornoemde Winricus zijn vruchtgebruik aan zijn voornoemde kinderen 

had afgestaan. 

 

Conradus et Jacobus fratres liberi Winrici omnia bona de quibus dictus 

Winricus eius usufructum dictis suis liberis supportaverat ut dicebant 

legitims supportaverunt dicto Winrico eorum patri ab eodem ad eius vitam 

et non ultra possidenda promittentes ratam servare. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum quarta post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 100v 02 wo 28-04-1389. 

Winricus Screijnmaker droeg over aan Ghiselbertus van Welle zv Johannes 

Kuijst van Aelborch en zijn vrouw Katherina dv voornoemde Winricus, tbv hen 

en hun kinderen, de navolgende b-erfcijnsen (1) een b-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen Tielmannus 

Dachverlies, in den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Laurencius Kaarsmaker enerzijds en erfgoed van Ludekinus gnd Haghens 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld, die Petrus 

Mannaert betaalt, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit alle goederen, waarin voornoemde wijlen Tielmannus Dachverlies 

was overleden, voorzover die goederen na overlijden van Mechtildis wv 

voornoemde Tielmannus Dachverlies gekomen waren aan hr Henricus van den 

Poort priester, Tielmannus gnd Boden soen en Katherina zv voornoemde 

Tielmannus, alsmede uit andere goederen van voornoemde Petrus, (3) een 

b-erfcijns60 van 50 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in den 

Bosch, aan de Korenbrug, tussen erfgoed dat was van Ghibo van Waelwijc 

enerzijds en erfgoed dat was van Elisabeth gnd Copken anderzijds, (4) een 

n-erfcijns61 van 4 pond voornoemd geld uit een b-erfcijns van 12 pond 

voornoemd geld, te betalen met Sint-Jan, gaande uit 3 kamers met 

ondergrond, in den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Gerardus 

Steenwech enerzijds en het stenen huis waarin Johannes Dicbier woont 

anderzijds, (5) een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, die 

Henricus van Scijnle zvw Rutgherus gnd Rijcaerts soen met Lichtmis betaalt, 

gaande uit 1/6 deel van de helft van twee kampen, 11½ morgen 2 hont 50 

roeden groot, gelegen in Rosmalen, tussen een gemene steeg enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (6) een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling voornoemd 

geld, die Jacobus van Engelant met Lichtmis betaalt, gaande uit 5 delen van 

voornoemde helft van de twee kampen, (7) een b-erfcijns van 3 pond 15 

schelling voornoemd geld, die Arnoldus van Engelant met Lichtmis betaalt, 

gaande uit 5 delen van de helft van voornoemde twee kampen, al welke 

voornoemde cijnzen Conradus Writer aan voornoemde Winricus met zijn vrouw 

Yda dvw voornoemde Conradus geschonken62 had. 

 

Winricus Screijnmaker hereditarios census infrascriptos primo videlicet 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et (dg: orto q) area que fuerat 

quondam Tielmanni Dachverlies sita in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Laurencii candelatoris ex uno et inter hereditatem Ludekini 

dicti Haghens ex alio atque hereditarium censum octo librarum dicte 

monete quem Petrus Mannaert solvere tenetur hereditarie terminis 

solucionis iamdictis ex omnibus et singulis bonis in quibus dictus 

                         
60 Zie → BP 1180 p 449r 02 za 27-05-1396, overdracht van deze cijns. 
61 Zie → BP 1178 f 339r 14 vr 14-01-1390, verkoop van de cijns van 4 pond. 
62 Zie ← BP 1175 f 184r 05 za 07-04-1369, schenking van al deze cijnzen. 
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quondam Tielmannus Dachverlies decessit in quantum huiusmodi bona domino 

Henrico de Porta presbitro Tielmanno dicto Boden soen et Katherine sorori 

dicti Tielmanni post mortem Mechtildis relicte dicti quondam Tielmanni 

Dachverlies succedere et competere debebunt et tenebuntur atque ex 

ceteris bonis eiusdem Petri item hereditarium censum quinquaginta 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie terminis solucionis 

predictis ex domo et area sita in Busco ad pontem bladi inter hereditatem 

que fuerat Ghibonis de Waelwijc ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Elisabeth dicte Copken ex alio item hereditarium censum quatuor librarum 

dicte monete de hereditario censu duodecim librarum dicte monete solvendo 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex tribus cameris cum suis 

fundis sitis in Busco ad forum inter hereditatem Gerardi Steenwech ex uno 

et inter domum lapideam in qua Johannes Dicbier moratur ex alio item 

hereditarium censum XXX solidorum dicte monete quem Henricus de Scijnle 

filius quondam Rutgheri dicti Rijcaerts soen solvere tenetur hereditarie 

hereditarie purificationis ex sexta parte cuiusdam medietatis duorum 

camporum terre undecim et dimidium jugera duo hont et quinquaginta 

virgatas terre continentium sitorum in parochia de Roesmalen inter 

communem stegham ex uno et inter communitatem ibidem ex alio item 

hereditarium censum trium librarum et quindecim solidorum dicte monete 

(dg: solvendum) #quem Jacobus de (dg: .) Engelant solvere tenetur# {in 

margine sinistra: Jacobus} hereditarie purificationis ex quinque partibus 

predicte medietatis duorum camporum jamdictorum necnon hereditarium 

censum trium librarum et quindecim solidorum supradicte monete quem 

Arnoldus de Engelant solvere tenetur hereditarie purificationis ex 

quinque partibus (Dg: medietatibus) medietatis duorum camporum terre 

predictorum quos census omnes et singulos predictos Conradus Writer dicto 

Winrico cum Yda eius uxore filia dicti quondam Conradi nomine dotis #ad 

jus oppidi# supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ghiselberto de Welle filio Johannis Kuijst de Aelborch et Katherine eius 

uxori filie dicti Winrici ad opus ipsorum et ad opus liberorum ad dictis 

Ghisberto et Katherina pariter genitorum et generandorum simul cum dictis 

litteris et (dg: j) et aliis litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 03 wo 28-04-1389. 

Voornoemde Ghisbertus verklaarde van Winricus Screijnmaker alle goederen 

ontvangen te hebben die voornoemde Winricus aan voornoemde Ghisbertus met 

zijn vrouw Katherina dv voornoemde Winricus beloofd had. 

 

Dictus Ghisbertus recognovit se recepisse a Winrico Screijnmaker omnia 

bona que dictus Winricus dicto Ghisberto cum Katherina eius uxore filia 

dicti Winrici nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 04 wo 28-04-1389. 

Johannes gnd Loeken zvw Gerardus gnd van den Ham droeg over aan Ricoldus 

zvw Henricus gnd Veren Hadewigen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, uit 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 1½ mud 

voornoemde Ricoldus beloofd had met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Hautaert, tussen een steeg gnd die 

Liekendonkse Steeg enerzijds en Henricus gnd Hannen soen van den Hoevel 

anderzijds. 

 

Johannes dictus Loeken filius quondam Gerardi dicti van den Ham 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis de hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis Ricoldus filius quondam Henrici dicti Veren 

Hadewigen soen promiserat se daturum et soluturum anno quolibet 

hereditarie purificationis ex quodam prato sito in parochia de Scijnle in 

loco dicto communiter Hautaert inter quandam stegham dictam communiter 
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die Liekendoncsche Stege ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Hannen 

soen van den Hoevel ex alio (dg: prout in litteris) #ut dicebat# 

hereditarie supportavit dicto Ricoldo promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 05 wo 28-04-1389. 

Gerardus van Uden droeg over aan Nicholaus zvw Petrus Becker (1) het deel, 

dat behoort aan Eefsa dvw voornoemde Petrus gnd Becker, in (1a) een 

b-erfcijns van 25 pond geld, gaande uit erfgoederen in Oijen, (1b) 2 morgen 

land in Oss, welke cijns en 2 morgen wijlen Johannes gnd Becker in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Eefsa en haar broers, (2) het deel, 

dat aan voornoemde Eefsa behoort, in een hoeve, ter plaatse gnd Wilshuizen, 

welke hoeve was van wijlen Alardus gnd Becker, aan voornoemde Gerardus 

overgedragen door voornoemde Eefsa, (3) het deel, dat behoort aan Arnoldus 

zvw Petrus gnd Becker, in voornoemde cijns van 25 pond, 2 morgen en hoeve, 

en in een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling voornoemd geld, gaande uit een 

huis en erf, dat was van Reijnerus van Sonne, en nu is van mr Wolphardus 

van Ghiessen arts, aan voornoemde Gerardus overgedragen door voornoemde 

Arnoldus zvw Petrus Becker, (4) ¼ deel, behorend aan Henricus zvw Petrus 

gnd Becker, in een hoeve, die was van wijlen Alardus Becker, in Wilshuizen, 

welk ¼ deel voornoemde Gerardus van Uden verworven had van Henricus zvw 

Petrus Becker. 

 

Gerardus de Uden totam partem et omne jus Eefse filie quondam Petri dicti 

Becker quovis modo competentes in hereditario censu viginti quinque 

librarum monete solvendo hereditarie ex quibusdam hereditatibus sitis in 

Oijen atque in duobus jugeribus terre sitis in Os quos censum et duo 

jugera terre predictos Johannes dictus quondam Becker prefate Eefse et 

suis fratribus in suo testamento legaverat atque totam partem et omne jus 

dicte Eefse quovis modo competentes in quodam manso sito in loco dicto 

Wilshuzen atque in attinentiis dicti mansi singulis et universis qui 

mansus predictus fuerat quondam Alardi dicti Becker (dg: quam partem) 

supportatas dicto Gerardo ab Eefsa predicta prout in litteris atque totam 

partem et omne jus Arnoldo filio quondam Petri dicti Becker quovis modo 

competentes in #dicto# annuo et hereditario censu XXV librarum ac in 

duobus jugeribus terre predictis atque in manso predicto et eius 

attinentiis predictis insuper in hereditario censu quinque (dg: s) 

librarum (dg: dicte monete) et decem solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie ex domo et area que fuerat Reijneri de Sonne nunc ad 

magistrum Wolphardum de Ghiessen phisicum spectante supportatas dicto 

Gerardo (dg: ab) a predicto Arnoldo filio dicti quondam Petri Becker 

prout in litteris item quartam partem ad Henricum filium quondam Petri 

dicti Becker specantem in manso qui fuerat quondam (dg: Arnoldi B) Alardi 

Becker sito in Wilshusen et in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quam quartam partem dictus (dg: Henricus) Gerardus de Uden erga 

Henricum filium quondam Petri Becker acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Nicholao filio dicti quondam Petri Becker cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Willelmus Emondus et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 06 wo 28-04-1389. 

Voornoemde Nicholaus zvw Petrus Becker beloofde aan voornoemde Gerardus van 

Uden 36 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Gerardo de Uden XXXVI aude scilde vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 07 wo 28-04-1389. 

Voornoemde Nicholaus zvw Petrus Becker beloofde aan voornoemde Gerardus van 

Uden 175 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-
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10-1389) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Gerardo de Uden C et LXXV Hollant gulden 

vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 100v 08 do 29-04-1389. 

Petrus Quattel verkocht aan Johannes zvw Johannes van Zelant van Uden een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, 

gaande uit een stuk land gnd Langhelre Weiden, in Derenborch, tussen 

Hermannus Scildeken enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, 

welk stuk land 11 morgen groot is. 

 

Petrus Quattel hereditarie vendidit Johanni (dg: de) filio quondam 

Johannis de Zelant de Uden hereditariam paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum ex pecia terre dicta communiter Langhelre Weiden sita in 

parochia de Derenborch inter hereditatem Hermanni Scildeken ex uno et 

hereditatem spectantem ad conventum de Berna ex alio (dg: ut dicebat pro) 

et que pecia terre predicta undecim jugera terre continet ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Emondus datum quinta post octavas pasce. 

 

1178 mf3 D 12 f. 101. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 101r 01 do 29-04-1389. 

Johannes zvw Theodericus Spiker beloofde aan Theodericus gnd Sceijven soen 

van Zoemeren een lijfpacht63 van 2 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis 

in Someren te leveren, gaande uit een hoeve die was van wijlen Ghevardus 

van den Hoernoc, en nu aan hem behoort, in Someren. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Spiker (legitime vendidit D) promisit 

se daturum Theoderico dicto Sceijven soen de Zoemeren vitalem pensionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren anno quolibet ad vitam 

dicti Theoderici Sceijven purificationis et in Zoemeren tradere ex manso 

qui fuerat quondam Ghevardi van den Hoernoc nunc ad se spectante sito in 

parochia de Zomeren et ex eius attinentiis ut dicebat promittens 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes Willelmus et Emondus 

datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 101r 02 do 29-04-1389. 

Theodericus gnd Sceijven soen deed afstand van alle aanspraken op Katherina 

dvw Ghevardus van den Hoernoc. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Sceijven soen super omnibus et singulis impeticionibus 

quibus mediantibus idem Theodericus Katherinam filiam quondam Ghevardi 

van den Hoernoc impetere posset tam in judicio spirituali vel seculari 

quacumque occacione a quocumque tempore evoluto usque hodiernum diem 

inter ipsos habitos seu motos ut dicebat ad opus dicte Katherine 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 101r 03 do 29-04-1389. 

Katherina van den Hoernoc droeg over aan Johannes zvw Theodericus Spiker 2 

mud rogge lijfpacht uit 5 mud rogge lijfpacht, welke 5 mud voornoemde 

Johannes zvw Theodericus Spiker moet leveren aan voornoemde Katherina, op 

haar leven. 

 

                         
63 Zie → BP 1180 p 542v 07 vr 04-02-1396, overdracht van de lijfpacht. 
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Solvit. 

Katherina van den Hoernoc duos modios siliginis vitalis pensionis de 

quinque modiis siliginis dicte pensionis quos quinque modios siliginis 

(dg: Theodericus Sceijven soe) #Johannes filius quondam Theoderici 

Spiker# dicte Katherine ad eius vitam solvere tenetur ut dicebat legitime 

supportavit (dg: dicto Theoderico promittens ratam servare testes datum 

supra) #dicto# Johanni filio quondam Theoderici Spiker promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 101r 04 do 29-04-1389. 

Johannes Hollander beloofde aan Albertus Bont en zijn vrouw Aleidis 18 

Franse franken met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Albertus of zijn vrouw, wie het eerst komt. 

 

Johannes Hollander promisit Alberto Bont et Aleidi eius uxori XVIII 

francos monete Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. Detur dicto Alberto vel eius uxori primo venienti. 

 

BP 1178 f 101r 05 do 29-04-1389. 

Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven verkocht aan Thomas zvw 

Woltherus van Scadewijc een stuk land, in Kessel, ter plaatse gnd die Enge, 

tussen Zaloma gnd Zael Sanders en haar zoon Arnoldus enerzijds en kinderen 

gnd Ermegaerts Kijnder anderzijds. 

 

Theodericus Bijlant filius quondam (dg: Johannis) domini Johannis de 

Eijndoven peciam terre sitam in parochia de Kessel in loco dicto die 

Enghe inter hereditatem Zalome dicte Zael Sanders et Arnoldi eius filii 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Ermegaerts Kijnder ex alio 

(dg: prout) in omni ea quantitate qua ibidem est sita et ad dictum 

Theodericum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Woltheri de Scadewijc promittens warandiam tamquam de vero 

allodio et obligationem deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 101r 06 do 29-04-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 178 (2362), 29-04-1389. 

Mechtildis wv Woltherus gnd Rike en haar kinderen Johannes, Jutta en Metta 

verkochten aan Reijnerus zv Johannes gnd die Roede een stukje land van 1 

lopen rogge, in Tilburg, direct naast de gemene weg, strekkend met een eind 

aan Katherina Truden, belast met de onraad. Voornoemde Johannes beloofde 

dat zijn broer Woltherus hiervan afstand zal doen. 

 

Solvit XI solidos. 

Mechtildis relicta quondam Woltheri dicti Rike Johannes Jutta et Metta 

eius liberi cum tutore particulam terre unum lopinum siliginis vel 

circiter annuatim in semine capientem sitam in parochia de Tilborch (dg: 

inter hereditatem K .. ..) contigue iuxta communem tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Katherine Truden ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Reijnero filio Johannis dicti (dg: Rode) #die# Roede promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis onraet ad premissa 

spectantibus et promisit dictus Johannes super omnia quod ipse Woltherum 

suum fratrem super premissis faciet ad opus dicti emptoris faciet 

renunciare. Testes Willelmus et Aggere datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 101r 07 do 29-04-1389. 

Johannes zvw Woltherus gnd Rike beloofde aan zijn moeder Mechtildis tbv 

haar kinderen, 50 Hollandse gulden in te brengen in de verdeling van de 

goederen die voornoemde wijlen Wolterus heeft achtergelaten resp. die 

voornoemde Mechtildis zal nalaten. De brief overhandigen aan voornoemde 

Mechildis. 
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Johannes filius quondam Woltheri dicti Rike promisit super omnia 

Mechtildi sue matri (dg: ad opus aliorum) #ad opus suorum liberorum# si 

dictus Johannes imposterum ad communem divisionem faciendam de bonis que 

dictus quondam Wolterus post reliquit et que dicta Mechtildis post se 

relinquet venire voluerit et ea condividere extunc idem Johannes ad 

eandem divisionem L Hollant gulden importabit antequam dicta bona valeat 

condividere. Testes datum supra. Tradetur littera dicte Mechildi (dg: -

s). 

 

BP 1178 f 101r 08 do 29-04-1389. 

Mechtildis wv Woltherus Rike en haar kinderen Johannes, Jutta en Metta 

gaven uit aan Gerardus zv Gerardus gnd Hillen soen de helft van een akker 

gnd den Vekenakker, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

naast het gemein veken, tussen Johannes van Brolijo enerzijds en de 

waterlaat anderzijds, te weten de helft naast voornoemde waterlaat; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 10 penning oude pecunia aan die van Neinsel, 

en thans voor (2) een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Johannes zv voornoemde 

Mechtildis. 

Voornoemde Johannes, zv voornoemde Mechtildis en wijlen Wolterus, beloofde 

dat zijn broer Walterus zv voornoemde Mechtildis, tbv voornoemde Gerardus 

zv Gerardus Hillen soen afstand van deze helft zal doen. 

 

Gerardus solvit (dg: IIII Vleemsche placken et ?N Vrijman ......nt ?III 

dn. Solvit Gerardus VIII grossos). 

Mechtildis relicta quondam Woltheri Rike Johannes Jutta et Metta eius 

liberi cum tutore (dg: peciam terre sitam) medietas cuiusdam agri terre 

dicti den Vekenacker siti in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco 

dicto Cromvoert juxta communem repagulum dictum dat ghemeijn veken inter 

hereditatem Johannis de Brolijo ex uno et inter (dg: he) aqueductum 

dictum waterlaet ex alio scilicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta dictum aqueductum dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo filio 

Gerardi dicti Hillen soen ab eodem hereditarie possidendam pro X denariis 

antique pecunie illis de Neijnsel ex dicta medietate de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione trium sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Johanni filio dicte Mechtildis hereditarie 

(dg: p) nativitatis Domini et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

repromisit) promisit insuper dictus Johannes filius dictorum Mechtildis 

et quondam Wolteri #super omnia# quod ipse Walterum suum fratrem filium 

dicte Mechtildis super dicta medietate ad opus dicti Gerardi filii 

Gerardi Hillen soen faciet renunciare et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 101r 09 do 29-04-1389. 

Albertus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101r 10 do 29-04-1389. 

Goeswinus zvw Jacobus van den Hoevelsberch droeg over aan Arnoldus gnd 

Gielijs soen de helft van een helft aan voornoemde Goeswinus behorend, in 

een beemd, die was van Johannes gnd Coman, gnd die Hongerdonk, in Erp, 

tussen Petrus zvw Johannes zv Lucas van Erpe enerzijds en de gemeint van de 

villa van Erp aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Aa, welke beemd voornoemde Goeswinus en Gerardus zvw Henricus van der 

Ynden gekocht had van jkvr Beatrix wv Maechelinus van Tricht. 

 

Solvit. Debet II solidos. 

Goeswinus filius quondam Jacobi van den Hoevelsberch medietatem unius 

medietatis ad dictum Goeswinum spectantis in quodam prato quod (dg: 
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fuerat) quondam fuerat Johannis dicti Coman dicto vulgaliter die 

Hongherdonc sito in parochia de Erpe inter hereditatem Petri filii 

quondam Johannis filii Luce de Erpe ex uno et inter communitatem ville de 

Erpe ibidem ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa ibidem 

fluentem quod pratum dictus Goeswinus et Gerardus filius quondam Henrici 

van der Ynden erga domicellam Beatricem relictam quondam Maechelini de 

Traiecto emendo acquisiverant prout in litteris supportavit Arnoldo dicto 

Gielijs soen cum litteris et jure occacione dicte medietatis (dg: 

medietatis) dicte medietatis prati !prati promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101r 11 do 29-04-1389. 

Johannes zvw Johannes van Ghestel verkocht aan Henricus nzv Johannes van de 

Dijk, tbv voornoemde Henricus en tbv Agnes ndv voornoemde Johannes van de 

Dijk, een hoeve van wijlen voornoemde Johannes van Ghestel, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, welke hoeve nu behoort aan eerstgenoemde 

Johannes, belast met een b-erfcijns van 16 pond geld aan erfg vw Johannes 

zv Boudewinus, een b-erfcijns van 12 pond geld aan erfg vw Gerardus Vosse 

en de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Ghestel quendam mansum dicti quondam 

Johannis de Ghestel (dg: situm prope Herlaer) situm in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel cum suis attinentiis singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout dictus 

mansus cum suis attinentiis predictis ad dictum quondam Johannem de 

Ghestel spectare consuevit et quem mansum primodictus Johannes cum suis 

attinentiis nunc ad se spectare dicebat vendidit Henrico filio naturali 

Johannis de Aggere ad opus (dg: s) eiusdem Henrici et ad opus Agnetis 

filie #naturalis# dicti Johannis de Aggere promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu XVI librarum monete heredibus quondam Johannis filii Boudewini et 

hereditario censu XII librarum monete heredibus quondam Gerardi Vosse et 

censu domini fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101r 12 do 29-04-1389. 

Johannes van de Dijk verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Aggere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101r 13 do 29-04-1389. 

Johannes van de Dijk beloofde aan Johannes van Dordrecht 29 Hollandse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Aggere promisit Johanni de Dordrecht XXIX Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et 

Aggere #predictus# datum supra. 

 

BP 1178 f 101r 14 do 29-04-1389. 

Voornoemde Johannes van de Dijk beloofde aan Johannes van Ghestel 176 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes de Aggere promisit Johanni de Ghestel centum et (dg: 

septe) septuaginta sex Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Aggere datum supra. 

 

1178 mf3 D 13 f. 101v. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 101v 01 do 29-04-1389. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant ev Mechtildis dvw Rutgherus gnd Arken 
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soen van Woenssel verkocht aan Johannes gnd Graets van Eijndoven een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Woensel, die Godefridus zvw voornoemde 

Rutgherus Arken soen, voornoemde Johannes Lijsscap en Thomas van Hijntam 

met Lichtmis in Woensel beurden, gaande uit een erfgoed gnd een busselen, 

deels in Woensel en deels in Stripe gelegen, tussen de akkers van Stripe 

enerzijds en de akkers van Woensel anderzijds, met een eind strekkend aan 

kv Henricus Belen soen en met het andere eind aan Petrus van der Molen, 

welk erfgoed voornoemde Godefridus, Johannes Lijsscap en Thomas van Hijntam 

uitgegeven hadden aan de broers Lambertus en Nijcholaus, kvw Henricus van 

den Hove, Arnoldus zvw Rutgherus die Koc en Lambertus zvw Willelmus met den 

Ghelde, voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde pacht van 5 mud 

rogge, en welke pacht nu behoort aan eerstgenoemde Johannes. De brief 

overhandigen aan Lambertus Lijeshout of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Rutgheri dicti Arken soen de Woenssel 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Woenssel 

quam Godefridus filius quondam #dicti# Rutgheri Arken soen dictus 

Johannes Lijsscap et Thomas de Hijntam solvendam habuerunt hereditarie 

purificationis et in Woenssel tradendam ex hereditate quadam dicta een 

busschelen sita #partim# in parochia de Woenssel et partim in parochia de 

(dg: de) Stripe inter agros de (dg: Stripe #Woensel# ex uno et inter) 

Stripe ex uno et inter agros de Woensel ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem liberorum Henrici Belen soen et cum reliquo fine ad 

hereditatem Petri van der Molen (dg: ex alio) quam (dg: p) hereditatem 

dicti Godefridus Johannes Lijsscap et Thomas de Hijntam dederunt ad 

hereditariam paccionem Lamberto Nijcholao fratribus liberis quondam 

Henrici van den Hove Arnoldo filio quondam Rutgheri die Koc et Lamberto 

filio (dg: W) quondam Willelmi met den Ghelde scilicet pro censibus 

exinde de jure solvendis et pro predicta paccione dictorum #quinque# 

modiorum siliginis prout in litteris et quam paccionem primodictus 

Johannes nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni dicto Graets de 

Eijndoven supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte! et ex parte liberorum dicti 

quondam Godefridi filii quondam Rutgheri predicti et ex parte dicti Thome 

deponere. Testes (dg: Dordrecht) et Willelmus et Dordrecht datum supra. 

Tradetur littera Lamberto Lijeshout vel sibi. 

 

BP 1178 f 101v 02 do 29-04-1389. 

Thomas Valant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Valant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 03 do 29-04-1389. 

Henricus zvw Thomas gnd Backe zvw Henricus Back van Westilborch verkocht 

aan Egidius zv Johannes gnd Backe Bertouts soen van Tilborch (1) straten en 

woeste gronden in Westilburg, binnen de navolgende grenzen, strekkend vanaf 

de uiterste grens van erfgoed van Hubertus Backe tot aan erfgoed van Petrus 

gnd Haerman, vandaar tot aan erfgoed van Gerardus gnd Bonte, vandaar tot 

aan erfgoed van Henricus gnd Croech, vandaar tot aan erfgoed van Johannes 

gnd Kegheleer en wederom vandaar tot aan de grens van het erfgoed van 

eerstgenoemde Henricus Backe, welke straten en woeste gronden wijlen 

voornoemde Henricus Back in cijns verkregen had van Arnoldus gnd Bertout 

van Westilborch ontvanger van de hertog van Brabant in de villicacio van 

Den Bosch, (2) ½ bunder woeste grond of heuvel, in Westilburg, naast 

huizinge en erfgoed van Henricus Backe zvw Arnoldus van der Heggen, welke ½ 

bunder wijlen voornoemde Henricus Back van Westilborch in cijns verkregen 

had van voornoemde Arnoldus Bertout van Westilborch ontvanger van de 

hertog, belast met de hertogencijns. 
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Henricus filius quondam Thome dicti Backe filii quondam Henrici Back de 

Westilborch stratas et wastinas sitas in Westilborch tendentes infra 

terminos infrascriptos videlicet tendentes ab ultimo (dg: extremo 

hereditatis) termino hereditatis (dg: dicti) Huberti Backe usque ad 

hereditatem Petri dicti Haerman de illo loco usque ad hereditatem Gerardi 

dicti Bonte de quo loco usque (dg: here) ad hereditatem Henrici dicti 

Croech illinc quoque ad hereditatem Johannis dicti Kegheleer et ab illo 

loco iterim usque ad terminum hereditatis primodicti Henrici Backe prout 

ille strate et wastine infra dictos terminos sunt contente et quas 

stratas et wastinas (dg: primodict) dictus quondam Henricus Back erga 

Arnoldum dictum Bertout de Westilborch receptori! olim domini ducis 

Brabantie in (dg: Busco) villicacione de Busco ad censum acquisiverat ut 

dicebat et quas nunc ad se spectabat! insuper dimidium bonarium wastine 

seu collis siti in Westilborch iuxta mansionem et hereditatem Henrici 

Backe #filii# quondam Arnoldi van der Heggen quod dimidium bonarium 

dictus quondam Henricus Back de Westilborch erga dictum Arnoldum Bertout 

de (dg: Wisl) Westilborch receptorem domini nostri ducis acquisiverat ad 

censum ut dicebat et quod nunc ad se spectare dicebat vendidit Egidio 

filio Johannis dicti Backe Bertouts soen de (dg: Westilborch) #Tilborch# 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes (dg: datum supra) testes Dordrecht et Aggere 

datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 04 do 29-04-1389. 

Voornoemde Egidius zv Johannes gnd Backe Bertouts soen van Tilborch 

beloofde aan voornoemde Henricus zvw Thomas Backe een lijfpacht64 van 7 mud 

rogge, Bossche maat, in Westilburg te leveren, een helft met Sint-Andreas 

en de andere helft met Lichtmis, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan de schepenen. 

 

Tradetur littera dictis scabinis {voor BP 1178 f 101v 04, 05 en 06}. 

Dictus Egidius promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Henrico (dg: Bac v) filio quondam Thome Backe vitalem pensionem 

septem modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti Henrici et non ultra mediatim Andree et mediatim 

purificationis et in Westilborch tradendam ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 05 do 29-04-1389. 

Voornoemde Egidius zv Johannes gnd Backe Bertouts soen van Tilborch 

beloofde aan Mechtildis van der Rijt ev Henricus zvw Thomas Backe een 

lijfpacht65 van 7 mud rogge, Bossche maat, in Westilburg te leveren, een 

helft met Sint-Andreas en de andere helft met Lichtmis, gaande uit al zijn 

goederen. Voornoemde Henricus zal de pacht nimmer vervreemden of verkopen, 

dwz voornoemde Mechtildis en niemand anders zal de pacht beuren. De brief 

overhandigen aan de schepenen. 

 

Dictus Egidius promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Mechtildi van der Rijt uxori Henrici filii (dg: fil) quondam Thome Backe 

vitalem pensionem septem modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis ut immediate (dg: testes datum 

supra) tali condicione quod dictus Henricus dictam pensionem nunquam 

alienabit nec vendet scilicet dicta Mechtildis et nullus alter dictam 

pensionem integraliter ad suam vitam habebit et obtinebit et levabit. 

Testes datum supra. 

 

                         
64 Zie → BP 1179 p 117r 07 do 23-11-1391, overdracht van een lijfpacht van 

2½ mud rogge uit de lijfpacht van 7 mud rogge. 
65 Zie → BP 1179 p 117r 09 do 23-11-1391, overdracht van een lijfpacht van 

2½ mud rogge uit de lijfpacht van 7 mud rogge. 
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BP 1178 f 101v 06 do 29-04-1389. 

Voornoemde Egidius zv Johannes gnd Backe Bertouts soen van Tilborch 

beloofde aan voornoemde Henricus zvw Thomas gnd Backe 150 gulden van Gelre 

of de waarde, een helft te betalen met Hemelvaart (do 27-05-1389) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). De brief overhandigen 

aan de schepenen. 

 

Dictus Egidius promisit dicto Henrico filio quondam Thome dicti Backe 

centum et L gulden monete Ghelrie seu valorem mediatim ad festum 

assumptionis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 07 do 29-04-1389. 

Johannes die Bije zvw Hubertus gnd Bac droeg over aan Henricus nzv Johannes 

van de Dijk, tbv hem en Agnes ndv voornoemde Johannes van de Dijk, een 

b-erfpacht van 3 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, die Johannes 

van de Dijk beloofd had aan voornoemde Johannes Bije, met Sint-Andreas-

Apostel op de navolgende windmolen te leveren, gaande uit 2/5 deel, die 

behoorden aan voornoemde Johannes die Bije, in de helft van de windmolen 

gnd te Korvel, in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel. 

 

Johannes (dg: B) die Bije filius quondam Huberti dicti Bac hereditariam 

paccionem trium modiorum! mensure de Busco quam Johannes de Aggere 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Bije hereditarie Andree 

apostoli et supra molendinum venti infrascriptum (dg: trad) traditurum et 

soluturum ex duabus quintis partibus que spectabant ad dictum Johannem 

die Bije in medietate molendini venti dicti molen te Korvel siti in 

parochia de Tilborch in loco dicto Korvel atque in attinentiis ?et 

juribus dicte medietatis singulis et universis prout in litteris 

supportavit Henrico filio naturali Johannis de Aggere ad opus sui et ad 

opus Agnetis filie naturalis dicti Johannis de Aggere cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 08 do 29-04-1389. 

Voornoemde Johannes die Bije droeg over aan Henricus nzv Johannes van de 

Dijk, tbv hem en Agnes ndv voornoemde Johannes van de Dijk, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Andreas in Tilburg te 

leveren, gaande uit alle goederen, die aan Elizabeth dvw Hubertus Bac van 

Westilborch gekomen waren na overlijden van haar ouders, welke pacht 

voornoemde Johannes die Bije verworven had van Henricus Pas Tielmans soen 

van Vlimen en voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus Johannes die Bije hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de (dg: B) Oesterwijc quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie Andree et in Tilborch tradendam de et ex omnibus bonis que 

Elizabeth filie quondam Huberti Bac de Westilborch de morte quondam 

suorum parentum successione sunt advoluta quocumque locorum tam in humido 

quam in sicco et (dg: in) ?in duro et in molli consistentibus sive sitis 

et quam paccionem dictus Johannes die Bije erga Henricum Pas Tielmans 

soen de Vlimen et dictam Elizabeth acquisiverat (dg: em) ut dicebat 

supportavit Henrico filio naturali Johannis de Aggere ad opus sui et ad 

opus Agnetis filie naturalis eiusdem Johannis de Aggere promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere. Testes 

datum surpa. 

 

BP 1178 f 101v 09 do 29-04-1389. 

Johannes van de Dijk beloofde aan voornoemde Johannes die Bije 120 

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

betalen. 
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Johannes de Aggere promisit dicto Johanni (dg: de Aggere) #die Bije# 

centum et XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrect et Aggere predictus datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 10 do 29-04-1389. 

Henricus Bits zvw Henricus Bits verkocht aan Walterus van Hal, tbv Aleijdis 

dvw Lambertus gnd die Snider, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oss, ter plaatse gnd op Ussen, tussen Rutgherus 

van Ussen enerzijds en Henricus Weijlen soen anderzijds, reeds belast met 3 

schelling en 9 penning. 

 

Henricus Bits filius quondam Henrici Bits legitime vendidit #Waltero de 

Hal ad opus# Aleijdis filie quondam Lamberti dicti die Snider vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus dicti 

venditoris sitis in parochia de Os ad locum dictum op Ussen inter 

hereditatem Rutgheri de Ussen ex uno et inter hereditatem Henrici Weijlen 

soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis III solidis et novem denariis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 101v 11 do 29-04-1389. 

Marcelius zv Johannes gnd Pedelleers verkocht aan Rijcoldus zvw Johannes 

gnd Jordens soen een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd te Kaprode, 

tussen Albertus van Lent enerzijds en kvw Johannes van Geffen anderzijds, 

belast met 1 penning cijns. 

 

Solvit. 

Marcelius filius Johannis dicti Pedelleers peciam terre sitam in parochia 

de Gheffen in loco dicto te Kaprode inter hereditatem Alberti de Lent ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Geffen ex alio ut 

dicebat vendidit Rijcoldo filio quondam Johannis dicti Jordens soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario census 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 101v 12 do 29-04-1389. 

Petrus, Johannes en Margareta, nkv hr Walterus gnd Dobbel investiet van 

Lieshout, beloofden aan hun broer Henricus nzv voornoemde hr Walterus, een 

erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te 

leveren, gaande uit al hun goederen, zowel onder Lieshout als daarbuiten 

gelegen. 

 

Solvit. 

Petrus Johannes et Margareta pueri naturales (dg: quondam W) domini 

Walteri dicti (dg: Dob) #Dobbel# investiti de Lijeshout (dg: cum tutore) 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Henrico eorum 

fratri filio naturali dicti domini Walteri hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Helmont hereditarie purificationis et in 

Lijeshout tradendam ex omnibus suis bonis quocumque locorum tam infra 

parochia de !Lijshout quam extra parochiam de Lijeshout sitis ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 D 14 f. 102. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 102r 01 do 29-04-1389. 

Beatrix dvw Henricus gnd die Witte verkocht aan Henricus nzv Henricus des 

Papen soen ¼ deel in een stuk land, in Wintelre, tussen Rutgherus zv 
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voornoemde Henricus Witte enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde Beatrix, te 

weten het ¼ deel richting de kerk van Wintelre, belast met ½ oude sterling 

aan voornoemde Beatrix. De brief overhandigen aan Henricus des Papen soen. 

 

Solvit. 

Beatrix filia quondam Henrici dicti die Witte cum tutore (dg: peciam 

terre) #quartam partem ad se (dg: dictam) spectantem in pecia terre (dg: 

dicta die Nuwe)# sita in parochia de Wijnterle inter hereditatem Rutgheri 

filii dicti Henrici Witte ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 

ex alio tendente cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicte Beatricis (dg: ut di) scilicet illam quartam partem que 

sita est versus ecclesiam de Wijnterle vendidit Henrico filio (dg: fil) 

#naturali# Henrici des Papen soen promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto (dg: ex) dimidio antiquo sterlingo dicte 

Beatrici exinde solvendo. Testes Willelmus et Rover datum quinta post 

octavas pasce. Tradetur littera Henrico des Papen soen. 

 

BP 1178 f 102r 02 do 29-04-1389. 

Johannes Vrancken soen van Braechusen droeg over aan Johannes Snoec zvw 

Godefridus gnd Scoenmaker 1 bunder groesen, in Geldrop, ter plaatse gnd op 

Geen Goer van Braechusen, tussen Henricus gnd Persoens van Gheldorp 

enerzijds en Johannes zv Ghisbertus gnd Groet Heers soen anderzijds, welke 

bunder eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes heer van Geldrop, 

belast met 6 penning grondcijns. De brief overhandigen aan hem of aan 

Johannes Vrancken soen. 

 

Solvit. 

Johannes Vrancken soen de Braechusen unum bonarium hereditatis #dicte# 

groesen situm in parochia de Gheldorp in loco dicto op Gheen (dg: Goer) 

Goer de Braechusen inter hereditatem Henrici dicti Persoens de Gheldorp 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ghisberti dicti Groet Heers 

soen ex alio prout ibidem situm est quod bonarium primodictus Johannes 

erga Johannem dominum de Gheldorp acquisiverat ut dicebat supportavit 

Johanni Snoec filio quondam Godefridi dicti (dg: Snoec) #Scoenmaker# 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere exceptis sex 

denariis census domino (dg: Helmont) #fundi# exinde solvendis. Testes 

datum (dg: supra) Willelmus et Rover datum supra. Tradetur littera sibi 

vel dicto Johanni Vrancken soen. 

 

BP 1178 f 102r 03 do 29-04-1389. 

Voornoemde Johannes Snoec beloofde aan voornoemde Johannes Vrancken soen 

een n-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis in Geldrop 

te leveren, gaande uit voornoemde bunder. 

 

Dictus Johannes Snoec promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Vrancken soen hereditariam paccionem duorum lopinorum siliginis mensure 

de Gheldorp hereditarie purificationis et in Gheldorp tradendam ex (dg: 

uno) #dicto# bonario hereditatis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 102r 04 do 29-04-1389. 

Johannes Snoec zvw Godefridus Scoenmaker droeg over aan Johannes Vrancken 

van Gheldorp 3 penning cijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te leveren, gaande uit (1) 3 stukken land, 

in Geldrop, ter plaatse gnd Braechusen, voor het huis van Johannes gnd 

Colen soen enerzijds en Franco gnd Geertruden soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed gnd? Denen Ven, (2) een stuk land, in Geldrop, achter 

de tuin van voornoemde Johannes Colen soen en met een eind strekkend aan 

Jacobus van der Molen, welke pacht wijlen voornoemde Godefridus Scoenmaker 

verworven had van Johannes gnd Mette Colen soen. 
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Johannes Snoec filius quondam Godefridi Scoenmaker (dg: hereditariam 

paccionem) #tres denarios census et hereditariam paccionem# unius modii 

siliginis mensure de Gheldorp #quos habet# solvendos (dg: here) 

purificationis et in Gheldorp tradendam ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Gheldorp in loco dicto Braechusen ante domum Johannis dicti 

Colen soen ex uno et inter hereditatem Franconis dicti Geertruden soen ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem! Denen Ven item ex una (dg: 

ex) pecia terre sita in dicta parochia retro ortum dicti Johannis Colen 

soen #et# !cum uno fine ad hereditatem (dg: dicti #quondam# Godefridi 

Scoenmaker) Jacobi van der Molen et quam paccionem dictus quondam 

Godefridus Scoenmaker erga Johannem dictum Mette Colen soen acquisiverat 

ut dicebat supportavit Johanni Vrancken de Gheldorp promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 102r 05 do 29-04-1389. 

Godefridus zvw Johannes van den Ramen verkocht aan Ghibo zvw Ghibo Rovers 

soen van den Broec een n-erfcijns van 20 schelling geld en een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) de helft in een huis en aangelegen kamp, in Uden, ter 

plaatse gnd op Oesterheze, tussen Johannes van den Hoernic enerzijds en 

Elijas van Merlaer anderzijds, (2) een kamp aldaar, naast de gemeint, met 

een eind strekkend aan Oda Heijnkens, reeds belast met de grondcijns en 

erfpachten aan voornoemde koper. 

 

Godefridus (dg: va) filius quondam Johannis van den Ramen hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Ghibonis Rovers soen van den Broec 

hereditarium censum XX solidorum monete et hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: .) 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in domo et campo sibi adiacente sitis in parochia de 

Uden in loco dicto op Oesterheze inter hereditatem Johannis van den 

Hoernic ex uno et inter hereditatem Elije de Merlaer ex alio atque ex 

quodam campo sito ibidem (dg: int s) iuxta communitatem tendente cum uno 

fine ad hereditatem Ode Heijnkens promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditariis paccionibus dicto emptori exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 102r 06 do 29-04-1389. 

Johannes Vrancken soen van Gheldorp beloofde aan de broers Arnoldus en 

Johannes, kv Jacobus gnd Cleijnman van Kuijc, 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus over een jaar (zo 01-05-1390) te 

betalen. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Johannes Vrancken soen de Gheldorp promisit Arnoldo et Johanni fratribus 

liberis (dg: quondam) Jacobi dicti Cleijnman de Kuijc L Hollant gulden 

seu valorem a festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proxime 

futuro !persolvendos ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1178 f 102r 07 do 29-04-1389. 

Willelmus Zelen soen verkocht aan Willelmus van Volkel een n-erfpacht van 4 

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

een stuk land, in Heeswijk, ter plaatse gnd Quaethoven, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus koper, reeds belast met 12 penning cijns. 

 

Willelmus Zelen soen hereditarie vendidit Willelmo(dg: h f) de Volkel 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: 

de Bus) solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Hezewijc ad locum dictum Quaethoven inter 

hereditatem dicti Willelmi emptoris ex utroque latere coadiacentem 
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promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII denariis 

census exinde prius solvendis et (dg: hereditaria paccione exinde prius 

solven) et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Willelmus et 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 102r 08 do 29-04-1389. 

Jacobus zvw Henricus Kelner van Bucstel verkocht aan zijn zuster Gloria een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit ¼ deel in een hoeve van wijlen voornoemde Henricus Kelner, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Mulsen, dit ¼ deel reeds belast met grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Kelner de Bucstel hereditarie vendidit 

Glorie sue sorori hereditariam paccionem (dg: pa) unius modii siliginis 

(dg: s) mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et in 

Busco tradendam) ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in quodam 

manso dicti quondam Henrici Kelner sito in parochia de Bucstel in loco 

dicto Mulsen et ex attinentiis dicte quarte quartis dicti mansi universis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis ex dicta quarta parte 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 102r 09 do 29-04-1389. 

Gloria dvw Henricus Kelner van Bucstel gaf uit aan Walterus van Vlasvoert 

het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders en na 

overlijden van haar oom Willelmus Jacobs soen, in goederen, gnd Tengelen, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. 

 

Gloria filia quondam Henrici Kelner de Bucstel cum tutore totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam suorum parentum (dg: successione) atque de 

morte quondam Willelmi Jacobs soen sui avunculi successione advoluta in 

bonis dictis Tenghelen (dg: cum suis attinentiis om) sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Luttel Lijemde et in atinentiis dictorum (dg: ..) 

bonorum universis dedit ad hereditariam paccionem Waltero van Vlasvoert 

ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus (dg: exinde) dictis onraet 

exinde de jure solvendis dandis etc aque pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: et in Busco tradenda ex premissis) promittens (dg: 

warandiam) cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 102r 10 do 29-04-1389. 

Johannes van den Berghe droeg over aan Goeswinus Moedel, nzvw hr Thomas van 

Sceepstal scolasticus in Sint-Oedenrode, ev Margareta van den Broec dvw 

Antonius van der Weteringen, zijn vruchtgebruik in ¼ deel, dat aan 

voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van Marina dvw voornoemde 

Antonius ev voornoemde Johannes van den Berghe, resp. aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Johannes van den Berghe, in de helft van een huis 

en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat 

naar de Korenbrug, tussen erfgoed van Arnoldus Osman enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus gnd Coel smid anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

Johannes van den Berghe suum usufructum sibi competentem in (dg: do) 

quarta parte que Margarete van den Broec filie quondam Antonii van der 

Weteringen de morte quondam Marine filie dicti quondam Antonii uxoris 

olim dicti Johannis van den Berghe successione advoluta et post mortem 

dicti (dg: dicti) Johannis van den Berghe successione advolvenda in 

medietate domus et aree site in Busco in viculo tendente a vico 
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scriniparorum versus (dg: forum) pontem bladi inter hereditatem Arnoldi 

Osman ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel fabri ex alio ut 

dicebat supportavit Goeswino Moedel filio naturali quondam domini Thome 

de Sceepstal (dg: sol) scolastici Rodensis marito legitimo dicte 

Margarete promittens ratam servare (dg: ..). Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni. 

 

1178 mf3 E 01 f. 102v. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 30-04-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 

BP 1178 f 102v 01 vr 30-04-1389. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Theodericus 

Loekaert en Gerardus zv Gerardus van Berkel van Vucht een huis, tuin, 

schuur, schaapskooi en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3½ oude groot of 

ander paijment en een n-erfpacht van 2 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Zou 

voornoemde Henricus sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht, 

nadat ook zijn vader is overleden, naar de ware erfg van voornoemde 

Ghevardus. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius domum ortum #horreum ovule# et 

quandam peciam terre ipsis adiacentem sitos in parochia sancti Lamberti 

de Vucht inter communitatem ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

hospitale in Busco ex alio ut dicebat dederunt ad hereditarium pactum 

Theoderico Loekaert et Gerardo filio Gerardi de Berkel de Vucht ab (dg: 

eisdem #eidem Ghevardo ad eius vitam et post eum dicto suo filio#) 

hereditarie possidendos pro hereditario censu trium et dimidii grossorum 

antiquorum vel alterius pagamenti et hereditaria paccione duorum modiorum 

et quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda dictis Ghevardo #ad 

eius vitam et post eum dicto Henrico# Henrico suo filio ab aliis 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt (dg: ex premissis testes Aa et Emondus datum sexta post 

octavas pasce) ad vitam dicti Ghevardi dicto Henrico tali condicione si 

contingat dictum Henricum sine prole legitima mori extunc dicta paccio 

#?dictum Ghevardum vel etc# ad veros heredes dicti Ghevardi revertetur. 

Testes Aa et Emondus datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 102v 02 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Theodericus en Gerardus beloofden aan voornoemde Ghevardus en 

zijn zoon Henricus 12½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een 

jaar (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dicti Theodericus et Gerardus promiserunt dicto Ghevardo et Henrico suo 

filio XIIJ Hollant gulden vel valorem a Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 03 vr 30-04-1389. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Johannes gnd 

Scoerman van Ghemert een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, voor het hek, 

gnd voor die Ynde, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds 

en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch naderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 2 oude groten of de waarde en een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

1391). Zou Henricus sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht, na 

overlijden van voornoemde Ghevardus, naar erfg van voornoemde Ghevardus. 
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Nota. Ut supra. 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius peciam terre sitam in parochia 

de Vucht sancti Lamberti ante repagulum dictum voer die Ynde inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem 

spectantem ad hospitale in Busco ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni dicto Scoerman (dg: ..) de Ghemert ab 

eodem pro duobus antiquis grossis vel valorem ac pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busci danda dictis Ghevardo #ad eius 

vitam ut supra et dicto Henrico# et Henrico suo filio ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: ..) dicto Ghevardo ad eius vitam et post eum dicto 

Henrico hereditarie etc tali condicione si contingat dictum Henricum (dg: 

ante dictum) sine prole legitima mori (dg: extunc dicto Ghevardo su) 

#post mortem dicti Ghevardi# extunc dicta paccio ad dictum (dg: Henricum) 

{hier staat in margine sinistra ‘ut supra’: BP 1178 f 102v 01, ad veros 

heredes dicti Ghevardi} !revertetur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 04 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Johannes Scoerman beloofde aan voornoemde Ghevardus en Henricus 

18 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes Scoerman promisit dictis Ghevardo et Henrico XVIII 

Hollant gulden vel valorem a Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 05 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan 

Rodolphus zvw Godefridus gnd Speelman een stuk land gnd die Scavernac, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en Eefsa gnd 

Reijnkens anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot of de waarde 

en een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Zou Henricus overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht, na overlijden van Ghevardus en 

Henricus, naar ware erfg van voornoemde Ghevardus. 

 

Nota. 

Dicti Ghevardus et Henricus eius filius peciam terre dictam die Scavernac 

sitam in parochia sancti Petri in Vucht inter hereditatem Gerardi de 

Berkel ex uno et hereditatem Eefse dicte Reijnkens ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Rodolpho filio quondam Godefridi dicti 

Speelman ab eodem pro uno antiquo grosso vel valorem et pro hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco dandis dictis 

Ghevardo et Henrico a dicto Rodolpho purificationis et pro primo ultra 

annum ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: tali) dicto Ghevardo et 

post eum dicto Henrico tali condicione si contingat dictum Henricum post 

mortem dicti sui patris sine prole legitima mori extunc post mortem 

dictorum Ghevardi et Henrici dicta paccio ad veros heredes dicti Ghevardi 

revertetur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 06 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Ghevardus en zijn zoon 

Henricus 8 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-

06-1390) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus pro! dictis Ghevardo et Henrico suo filio VIII Hollant 

gulden vel valorem a Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 
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BP 1178 f 102v 07 vr 30-04-1389. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Ghisbertus Vullinc 

een stuk land, gnd die Hage, in Vught Sint-Petrus, naast erfgoed gnd die 

Hage enerzijds en strekkend vanaf Elisabeth Reijners tot aan Clemencia wv 

Ludovicus; de uitgifte geschiedde voor 4 oude groten of de waarde en een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Zou Henricus overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de pacht, na overlijden van Ghevardus en 

Henricus, naar ware erfg van voornoemde Ghevardus. 

 

Nota. 

Ghevardus et Henricus eius filius peciam terre dictam die Hage sitam in 

parochia sancti Petri in Vucht (dg: inter) #iuxta# hereditatem dictam die 

Hage ex uno (dg: ?et) tendentem ab hereditate Elisabeth Reijners ad 

hereditatem Clemencie relicte quondam Ludovici #prout ibidem est sita# ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum Ghisberto Vullinc ab eodem pro 

quatuor antiquis grossis vel valorem et pro hereditaria paccione XIIII 

lopinorum siliginis mensure de Busco dandis dictis Ghevardo et #ad eius 

vitam et post eum dicto# Henrico a dicto Ghisberto hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis etc modo ut supra iamdicto. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 102v 08 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Ghevardus en zijn zoon 

Henricus 18½ Hollandse gulden of de waarde en 10 plakken met Sint-Jan over 

een jaar (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit dictis Ghevardo et Henrico suo filio XVIII et 

dimidium Hollant gulden vel valorem et X placken a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 09 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Arnoldus 

zvw Johannes gnd Lemkens soen een stuk land, gnd dat Eigen, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Petrus Ludinc enerzijds en erfgoed van Sophia van de 

Kloot en het gasthuis in Den Bosch anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

1 oude groot en een erfpacht van 6 lopen {graansoort niet vermeld}, Bossche 

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

1391). Zou Henricus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht, 

na overlijden van Ghevardus en Henricus, naar ware erfg van voornoemde 

Ghevardus. 

 

Nota. 

Dicti Ghevardus et Henricus eius filius peciam terre dictam dat Eijghen 

sitam in parochia sancti Lamberti in Vucht inter hereditatem Petri Ludinc 

ex uno et hereditatem Sophie de Globo et hospitalis (dg: ibd) in Busco ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo filio quondam 

Johannis dicti Lemkens soen ab eodem pro uno antiquo grosso et pro 

hereditaria paccione sex lopinorum! mensure de Busco dandis dictis 

Ghevardo et #ad eius vitam et post eum dicto# Henrico a dicto Arnoldo 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis 

(dg: testes) modo predicto. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 102v 10 vr 30-04-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Ghevardus en Henricus 40 

Hollandse gulden of de waarde en 13½ plak met Sint-Jan over een jaar (vr 

24-06-1390) te betalen. 
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Dictus Arnoldus promisit dictis Ghevardo et Henrico XL Hollant gulden vel 

valorem #et XIIIJ placken# a Johannis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 102v 11 do 20-05-1389. 

Voornoemde Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan 

Woltherus van Oekel (1) 2 strepen land, in Vught Sint-Lambertus, (1a) 

tussen voornoemde Woltherus van Oekel enerzijds en erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch anderzijds, (1b) tussen voornoemde Woltherus enerzijds en 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, Johannes van Zelant en Johannes 

Scoerman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten of de waarde 

en een n-erfpacht van 25 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Zou voornoemde 

Henricus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan cijns en pacht, 

nadat voornoemde Ghevardus en Henricus overleden zijn, naar erfg van 

voornoemde Ghevardus. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Wolterus tot 

onderpand (2) de helft van een stuk land, gelegen tussen voornoemde 2 

strepen land, te weten de helft richting de molen. 

 

Dicti Ghevardus et Henricus eius filius duas strepas terre sitas in 

parochia sancti Lamberti de Vucht quarum una inter hereditatem (dg: 

Sophie de Globo ex uno et) Woltheri (dg: ex) de Oekel ex uno et 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio et altera inter 

hereditatem dicti Woltheri ex uno #et hereditatem# mense sancti spiritus 

in Busco Johannis de Zelant et Johannis Scoerman ex alio sunt site 

dederunt ad hereditariam paccionem dicto Wolthero de Oekel ab eodem pro 

duobus antiquis grossis vel valorem et pro hereditaria paccione XXV 

lopinorum siliginis mensure de Busco dandis dicto Ghevardo ad eius vitam 

et post eum dicto Henrico a dicto Woltero hereditarie purificationis et 

pro primo ultra annum ex premissis promittentes warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione si 

contingat dictum Henricum post mortem dicti Ghevardi sui patris absque 

prole legitima mori extunc dicta #census et# paccio statim post mortem 

dictorum Ghevardi et Henrici amborum ad veros et proximores heredes dicti 

Ghevardi revertentur et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis 

dictus Wolterus medietatem pecie terre site inter primodictas duas 

strepas terre site scilicet illam medietatem que sita est versus 

molendinum ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 102v 12 do 20-05-1389. 

Voornoemde Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Johannes 

van Zelant zv Willelmus van Zelant (1) een akker, gnd de Ovenakker, in 

Vught Sint-Lambertus, beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch, (2) een streep land aldaar, beiderzijds tussen Sophia van de Kloot; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Zou 

voornoemde Henricus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht, 

nadat voornoemde Ghevardus en Henricus overleden zijn, naar erfg van 

voornoemde Ghevardus. 

 

Dicti Ghevardus et Henricus (dg: d) agrum terre dictum den Ovenacker 

situm in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex utroque latere coadiacentem atque strepam terre 

sitam ibidem inter hereditates Sophie de Globo ex utroque latere ut 

dicebant dederunt ad paccionem Johanni de Zelant filio Willelmi de Zelant 

ab eodem pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda dicto Ghevardo ad eius vitam et post eum dicto suo filio ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit tali condicione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 102v 13 do 20-05-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Ghevardus en zijn zoon Henricus 

25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dictis Ghevardo et Henrico suo filio (dg: 

XXVIIJ) #XXV# Hollant gulden vel valorem a nativitatis Johannis proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 E 02 f. 103. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 30-04-1389. 

 in die invencionis sancte crucis: maandag 30-05-1389. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 04-05-1389. 

 Quarta post misericordia: woensdag 05-05-1389. 

 

BP 1178 f 103r 01 vr 30-04-1389. 

Emondus zvw Albertus Emonts soen van Erpe en Johannes zvw Johannes Gruijter 

van Os beloofden aan Jacobus van den Hovel 17 Hollandse gulden (dg: of de 

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

 

Emondus filius quondam Alberti Emonts soen de Erpe et Johannes filius 

quondam Johannis Gruijter de Os promiserunt Jacobo van den Hovel (dg: XV) 

XVII Hollant gulden (dg: vel valorem) ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Aa et Rover datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 103r 02 ma 30-05-1389. 

Willelmus Boede verkocht aan Johannes van den Hout, tbv Jacobus, Henricus, 

Elisabeth en Margareta, kvw Jacobus Goes, een n-erfcijns van 6 oude 

schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve van verkoper, die 

was van ?Cuelen van Onlant, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, 

naast goederen van Gerardus van den Bredeacker, reeds belast met 3 

hoenderen en een lijfpacht van 3 mud rogge en 3 mud gerst aan Ricoldus 

Borchgreve, op diens leven. 

 

Willelmus Boede hereditarie vendidit Johanni van den Hout ad opus Jacobi 

Henrici Elisabeth et Margarete liberorum quondam Jacobi Goes hereditarium 

censum VI aude scilde vel valorem solvendum hereditarie purificationis ex 

manso ipsius venditoris (dg: si) qui fuerat quondam [?C]uelen van Onlant 

sito in parochia de Rode in loco dicto Onlant contigue iuxta bona Gerardi 

van den Bredeacker et ex eorum attinentiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus pullis et vitali 

pensione trium modiorum siliginis et (dg: trib) trium modiorum ordei 

Ricoldo Borchgreve ad eius vitam inde prius solvendis et sufficientem 

(dg: facere) facere. Testes Willelmus et Emondus datum in die invencionis 

sancte crucis. 

 

BP 1178 f 103r 03 di 04-05-1389. 

Godefridus Posteel beloofde aan Petrus Pels 69 dobbel, 3 Hollandse gulden 

(dg: of de waarde) voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Godefridus Posteel promisit Petro Pels LXIX dobbel scilicet III Hollant 

gulden (dg: vel valorem) pro duobus dobbel computato vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et Aggere datum 3a 

post misericordia. 

 

BP 1178 f 103r 04 di 04-05-1389. 

Lamberti. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

158 

BP 1178 f 103r 05 wo 05-05-1389. 

Johannes van der Molen Arts soen beloofde aan Martinus Monics 139 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 

 

Johannes van der Molen Arts soen promisit Martino Monics C et XXXIX 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Willelmus et Emont datum quarta post miam. 

 

BP 1178 f 103r 06 wo 05-05-1389. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Martinus Monics 139 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) 

te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit !Martino centum et 

XXXIX Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 103r 07 wo 05-05-1389. 

Godefridus die Heilt verkocht aan Willelmus zvw Henricus gnd Boert 1/3 deel 

in een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd op Hezeakker Steeg, tussen 

Johannes die Wit enerzijds en Henricus die Goede Wert anderzijds, te weten 

het 1/3 deel in het midden, belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

Godefridus die Heilt (dg: unum b) unam terciam partem ad se spectantem in 

quodam campo sito in parochia de Scijnle in loco dicto op Hezeacker 

Steghe inter hereditatem (dg: liberorum quondam) Johannis die Wit ex uno 

et inter hereditatem Henrici die Go[e]de Wert ex alio scilicet illam 

terciam partem que sita est in medio dicti campi ut dicebat hereditarie 

#vendidit# Willelmo filio (dg: filio) quondam Henrici dicti Boert 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino fundi exinde (dg: prius) solvendo. Testes Aa et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1178 f 103r 08 wo 05-05-1389. 

Theodericus zv Godefridus Heilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: ...) Theodericus filius Godefridi He[il]t prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 103r 09 wo 05-05-1389. 

Katherina wv Henricus van den Hoernic en haar kinderen Johannes en 

Elizabeth verkochten aan Johannes Coptiten zv Gerardus van Vladeracken een 

n-erfcijns van 5 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Herlaar, ter plaatse gnd ten 

Hoernic, tussen voornoemde Johannes enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Katherina relicta quondam Henrici van den Hoernic #Johannes et# Elizabeth 

(dg: eius filia cum tutore) eius liberi cum tutore hereditarie 

vendiderunt Johanni Coptiten filius! Gerardi de Vladeracken hereditarium 

censum quinque aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto sitis in territorio de Herlaer in loco 

dicto ten Hoernic inter hereditatem [dicti] Johannis ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebant promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi et hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 103r 10 wo 05-05-1389. 

En ze kunnen terugkopen uiterlijk met Kerstmis over 3 jaar (wo 25-12-1392) 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

159 

met 81 Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop 

en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Gerardus Roelen soen, Mathijas Poijnenborch, Godefridus 

van Zeelst en Johannes Melijs soen van Haren. 

 

A. 

Et poterint redimere infra hinc et festum nativitatis Domini proxime 

futurum et per spacium trium annorum post festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

octaginta uno Hollant gulden seu valorem cum pleno censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus 

Gerardo Roelen soen Mathija Poijnenborch Godefrido de Zeelst et Johanne 

Melijs soen de Haren. 

 

BP 1178 f 103r 11 wo 05-05-1389. 

Lambertus zvw Engbertus gnd Kersmaker gaf uit aan zijn zuster Heijlwigis de 

helft in een huis en tuin met toebehoren, van wijlen voornoemde Engbertus, 

in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, ter plaatse gnd die Boxtelse 

Hoeve, tussen wijlen Johannes Houbraken enerzijds en Nijcholaus Hagen 

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

aan Denkinus Emmen soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Heijlwigis de andere helft tot onderpand. 

 

Lambertus filius quondam Engberti dicti Kersmaker medietatem ad se 

spectantem in domo et orto cum suis attinentiis dicti quondam Engberti 

sitis in parochia de (dg: Scl) Scijnle ad locum dictum aen den Borne (dg: 

inter hereditatem) in loco dicto die Boexstelsche Hoeve inter hereditatem 

#quondam# Johannis Houbraken ex uno et inter hereditatem Nijcholai Hagen 

ex alio (dg: tenden) tendentibus cum uno fine ad communitatem et cum (dg: 

cu) reliquo fine ad hereditatem Denkini (dg: Enne) Emmen soen (dg: ex) ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Heijlwigi sue sorori ab eadem 

hereditarie possidendam pro (dg: . X) hereditario censu XL solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie Remigii ex dicta medietate premissa 

promittens warandiam et aliam obligationem ex parte sui deponere et 

altera (dg: repromisit) cum tutore repromisit et ad maiorem reliquam 

medietatem (dg: me) premissorum ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 103r 12 wo 05-05-1389. 

Hr Arnoldus van Ghemert priester zvw Henricus gnd die Snider droeg over aan 

Jordanus zvw Arnoldus gnd Jordens soen van Bruheze een b-erfcijns van 1 

Vlaamse groot en 2 oude ?schilden, en een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Gemert, die voornoemde Jordanus beloofd had aan voornoemde hr Arnoldus, 

met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Gemert, tussen Johannes gnd Maes soen enerzijds 

en Johannes gnd Cnoep, Leijta gnd van der Heren en Bela gnd Cupers 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan Arnoldus 

gnd Nollekens Pouwels soen, (2) een stuk land, in Gemert, achter Hadewigis 

gnd Willekens, tussen erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en 

Hadewigis dvw Amelius van den Broec anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Jordanus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Dominus Arnoldus de Ghemert presbiter filius quondam Henrici dicti die 

Snider hereditarium censum unius grossi Flandrensis et duorum denariorum 

antiquorum !census atque hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Ghemert quem et quam Jordanus filius quondam Arnoldi dicti 

Jordens soen de Bruheze promisit se daturum et soluturum dicto domino 

Arnoldo hereditarie purificationis et in Ghemert tradendos et domo orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in jurisdictione de Ghemert 

inter hereditatem Johannis dicti Maes soen ex uno et inter hereditates 

Johannis dicti Cnoep Leijte dicte van der Heren et Bele dicte Cupers ex 
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alio tendentibus a communi platea retrorsum ad hereditatem Arnoldi dicti 

Nollekens Pouwels soen atque ex pecia terre sita in dicta jurisdictione 

de Ghemert retro hereditatem Hadewigis dicte Willekens inter hereditatem 

commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem Hadewigis filie 

quondam Amelii van den Broec ex alio quam peciam terre dictus Jordanus 

simul dictis domo orto et hereditatibus pro solucione dictorum census et 

paccionis ad pignus imposerat prout in litteris supprotavit dicto Jordano 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 103r 13 wo 05-05-1389. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde hr Arnoldus 33 Hollandse gulden 

(dg: of de waarde), 30 plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Jordanus promisit dicto domino Arnoldo (dg: X) XXXIII Hollant 

gulden (dg: seu valorem) scilicet XXX placken pro quolibet gulden ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 E 03 f. 103v. 

 Quarta post misericordia: woensdag 05-05-1389. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 07-05-1389. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 08-05-1389. 

 

BP 1178 f 103v 01 wo 05-05-1389. 

Jkr Henricus van Hoerne heer van Perwijs momber van Luik, hr Willelmus van 

Aa, hr Goeswinus van Aa, hr Theodericus Rover, ridders, Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rover, Gerardus van Aa, Johannes Zerijs, Johannes van 

Cranenborch, Henricus Stakenborch, Willelmus Coptiten en Johannes van 

Brolio beloofden aan Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus 400 Hollandse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen, 

en hetzelfde bedrag met Maria-Hemelvaart aanstaande (zo 15-08-1389). 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Domicellus Henricus de Hoerne dominus de (dg: L) Perewijs #mamburnus 

Leodiensis# dominus Willelmus de Aa dominus Goeswinus de Aa dominus 

Theodericus Rover milites Theodericus Rover filius quondam domini 

Johannis Rover Gerardus de Aa Johannes Zerijs Johannes de Cranenborch 

Henricus (dg: de) Stakenborch Willelmus Coptiten #Johannes de Brolio# 

promiserunt Arnoldo de Vladeracken filio Gerardi CCCC Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum et tantum ad festum (dg: 

nativitatis) assumptionis Marie proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

Aggere et) Dordrecht et Aggere datum quarta post miam. Et ponatur in 

duabus litteris. 

 

BP 1178 f 103v 02 wo 05-05-1389. 

Jkr Henricus van Hoerne, Johannes van Cranenborch en Henricus Stakenborch 

beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Domicellus Henricus de Hoerne Johannes de Cranenborch et Henricus 

Stakenborch promiserunt alios predictos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 103v 03 wo 05-05-1389. 

Jkr Henricus beloofde Johannes van Cranenborch en Henricus Stakenborch 

schadeloos te houden. 

 

+. 

Domicellus Henricus promisit Johannem de Cranenborch et Henricum 

Stakenborch a premissis omnibus indempnes servare. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 103v 04 vr 07-05-1389. 

Johannes Rike beloofde aan Gerardus van de Doorn 7 Hollandse gulden of de 

waarde minus 3 plakken met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Rike promisit Gerardo de Spina VII Hollant gulden vel valorem 

minus III placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Emondus et 

Johannes de de Dordrecht datum sexta post misericordia. 

 

BP 1178 f 103v 05 vr 07-05-1389. 

Leonius zv Petrus gnd Loeder droeg over aan Lucas zv Henricus Snavel 1/3 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Bela dvw 

Johannes Brocke van Ghestel, in een stuk land, gnd Wijkelaar, in Helvoirt, 

tussen Arnoldus Backe Groets Wouters soen en voornoemde Lucas zv Henricus 

Snavel enerzijds en voornoemde Arnoldus Backe anderzijds. 

 

Leonius filius (dg: quo) Petri dicti Loeder terciam partem sibi demorte 

quondam Bele sue matris filie quondam Johannis Brocke de Ghestel 

successione hereditarie advolutam in pecia terre dicta Wijkelaer sita in 

parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi Backe (dg: ex uno et 

hereditatem Luce) #Groets Wouters soen# et Luce filii Henrici Snavel ex 

uno et hereditatem dicti Arnoldi Backe ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Luce) predicto Luce filio dicti Henrici Snavel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 06 vr 07-05-1389. 

Henricus Snavel droeg over aan zijn zoon Lucas zijn deel in 1/3 deel, dat 

aan Bela dvw Johannes Brocke behoorde, in een stuk land, gnd Wijkelaar, in 

Helvoirt, tussen Arnoldus Backe en voornoemde Lucas zv Henricus Snavel 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Backe anderzijds. 

 

Henricus Snavel totam partem et omne jus sibi competentes in tercia parte 

que ad Belam filiam quondam Johannis Brocke spectare consuevit in pecia 

terre dicta Wijkelaer sita in parocia de Helvoert inter hereditatem 

Arnoldi Backe (dg: ex uno) et Luce filii dicti Henrici Snavel ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi Backe ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Luce suo filio promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 07 vr 07-05-1389. 

(dg: Arnoldus Backe zvw Woltherus gnd Groet Wouter). 

 

(dg: Arnoldus Backe filius quondam Woltheri dicti Groet Wouter). 

 

BP 1178 f 103v 08 vr 07-05-1389. 

Gerardus die Monic verklaarde ontvangen te hebben van hr Johannes 

Sceijffaert priester 20 Hollandse gulden, die voornoemde hr Johannes 

verschuldigd was aan voornoemde Gerardus, zijn broer Arnoldus en Billa, sv 

voornoemde Gerardus en Arnoldus. 

 

Gerardus die Monic recognovit se recepisse a domino Johanne Sceijffaert 

presbitro XX Hollant gulden quos dictus dominus Johannes dicto Gerardo 

#et# Arnoldo suo fratri et Bille (dg: eius) sorori dictorum Gerardi et 

Arnoldi solvere tenebatur et promisit dictum dominum Johannem exinde 

indempnem servare. Testes Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 09 za 08-05-1389. 

Woltherus zvw Woltherus van Oerle gaf uit aan Henricus zvw Woltherus gnd 

Truden soen een hoeve, gnd Heskoken, in Miersfelt, ter plaatse gnd 

Broechoeven, uitgezonderd een tuin die voornoemde Woltherus eerder 

uitgegeven had aan Conegundis van Broechoeven; de uitgifte geschiedde voor 
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de grondcijnzen, een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, en voor een 

b-erfcijns van 10 pond geld aan andere mensen, en thans voor een n-erfpacht 

van 2½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op voornoemde hoeve te 

leveren. Verkrijger zal binnen 6 jaar op voornoemde hoeve een huis van 4 

gebinten en een schuur van eveneens 4 gebinten bouwen. De pacht van de 

eerste 5 jaar is voldaan. De brief van Henricus overhandigen aan Gerardus 

Molenman. 

 

Henricus solvit. 

Woltherus filius quondam Woltheri de Oerle mansum quendam #dictum 

Heskoken# situm in parochia de Miersfelt ad locum dictum Broechoeven cum 

eius attinentiis singulis et universis excepto quodam orto quem dictus 

Woltherus Conegundi de Broechoeven ad censum #pactum# prius dederat ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam Woltheri dicti 

Truden soen ab eodem etc pro censibus #dominorum# prius inde solvendis 

atque pro hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de Busco 

et pro hereditario censu decem librarum monete aliis hominibus prius 

solvendis dandis terminis solucionis et locis in hiis consuetis atque pro 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerle danda dicto Wolthero a dicto Henrico hereditarie purificationis et 

super predicto manso tradere ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia quod 

ipse super predictum mansum domum quandam quatuor ligaturarum et horreum 

simili quatuor ligaturarum infra sex annos proxime futuros edificari 

faciet et procurabit et recognovit sibi a dicto Henrico de dicta paccione 

fore satisfactum de (dg: quinque annis proxime futuris) quinque annis 

fore satisfactum. Testes Willelmus et Dordrecht datum sabbato post 

misericordia. Tradetur littera Henrici Gerardo Molenman. 

 

BP 1178 f 103v 10 za 08-05-1389. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde 8 mud rogge, Bossche maat, en de 

b-erfcijns van 10 pond geld jaarlijks uit voornoemde hoeve te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse dictos octo modios 

siliginis mensure de Busco et hereditarium censum X librarum monete ex 

dicto manso annuatim solvet quod dicto Wolthero nec ceteris suis bonis 

nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 11 za 08-05-1389. 

Henricus zvw Woltherus gnd Truden soen droeg over aan Gerardus Molenman de 

helft van alle viervoetige beesten, die thans zijn op de hoeve gnd 

Hetskoken, in Miersfelt, ter plaatse gnd Broechoven, en gedurende de 

komende 14 jaar daarop zullen komen. Henricus zal deze helft voeden en 

weiden. 

 

Henricus filius quonsam Woltheri dicti Truden soen medietatem omnium 

bestiarum quadrupedalium existentium ad presens in manso quodam dicto 

Hetskoken sito in parochia de Miersfelt ad locum dictum Broechoven atque 

per spacium quatuordecim annorum proxime fututorum in dicto manso 

proventurarum ut dicebat legitime supportavit Gerardo Molenman ab eodem 

ad spacium quatuordecim annorum possidendam promittens warandiam et 

obligationem deponere dicto termino durante et quod ipse Henricus dictam 

medietatem dicto termino durante nutriet et depascet equaliter suis 

bestiis in dicto manso existentibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 12 za 08-05-1389. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus Molenman gedurende 5 

jaar, elk jaar met Lichtmis, 3 mud rogge, maat van Oerle, op de hoeve gnd 

Hetsoeken, in Miersfelt, te leveren. 
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Dictus Henricus promisit super omnia dicto Gerardo Molenman ad spacium 

(dg: quatuor) #quinque# annorum proxime futurorum quolibet anno dictorum 

quatuor #quinque# annorum (dg: tres) tres modios siliginis mensure de 

Oerle in festo purificationis et pro primo purificationis proxime et sic 

deinceps et supra mansum dictum Hetsoeken situm in parochia de Miersfelt 

tradere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 103v 13 za 08-05-1389. 

Elisabeth wv Johannes van Wetten en Hertgherus en Sophia, kvw voornoemde 

Johannes van Wetten, deden tbv Happo zvw Johannes Happen soen bvw 

voornoemde Johannes van Wetten afstand van een huis en erf in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Megen enerzijds 

en erfgoed van Willelmus Horstman anderzijds. Johannes zvw voornoemde 

Johannes van Wetten zal afstand doen. 

 

Elisabeth relicta quondam Johannis de Wetten (dg: cum tutore) Hertgherus 

(dg: filius dicti) et Sophia liberi dicti quondam Johannis de Wetten (dg: 

s) cum tutore super domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem quondam Johannis de Megen ex uno et (dg: Willelmi) 

hereditatem Willelmi Horstman ex alio atque super toto jure necnon super 

quibuscumque litteris mencionem de dicta domo et area facientibus ut 

dicebant ad opus Happonis filii quondam Johannis Happen soen fratris 

dicti quondam Johannis de Wetten hereditarie renunciaverunt promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt ut supra quod ipsi Johannem filium dicti quondam Johannis de 

Wetten super premissis ad opus dicti Happonis hereditarie facient 

renunciare. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 103v 14 za 08-05-1389. 

Johannes van der Dussen en Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus Cnode beloofden 

aan Johannes Joede 10 Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-

07-1389) te betalen. 

 

Johannes van der Dussen et Gheerlacus Cnode filius Gheerlaci Cnode 

promiserunt Johanni Joede X Hollant gulden (dg: ad nativitatis Domini) 

#ad Jacobi# proxime persolvendos. Testes Emondus et Dordrecht datum 

sabbato post misericordia. 

 

BP 1178 f 103v 15 za 08-05-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 E 04 f. 104. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 08-05-1389. 

 Dominica jubilate: zondag 09-05-1389. 

 Secunda post jubilate: maandag 10-05-1389. 

 Quarta post jubilate: woensdag 12-05-1389. 

 Quarta post cantate: woensdag 19-05-1389. 

 

BP 1178 f 104r 01 za 08-05-1389. 

Leonius zv Petrus Loeder gaf uit aan Bertha wv Arnoldus Broc en haar 

kinderen Ghiselbertus en Arnolda, een stuk land met aangelegen beemd, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, tussen Lucas zv Henricus Snavel enerzijds 

en Arnoldus Backe zvw Woltherus gnd Groet Wouter anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 

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

aan jaar (do 02-02-1391). Ter meerdere zekerheid {niet afgewerkt contract}. 
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Leonius filius Petri Loeder peciam terre cum prato sibi adiacente sitam 

in parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel inter hereditatem Luce 

filio! Henrici Snavel ex uno et hereditatem Arnoldi Backe filii quondam 

Woltheri dicti Groet Wouter ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Berthe (dg: f) relicte quondam Arnoldi Broc Ghiselberto et Arnolde 

liberis dicte Berthe ab eisdem pro censibus prius inde solvendis dandis 

etc et pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Leonio ab aliis hereditarie purificationis 

et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere. Quo facto repromiserunt dicti Bertha 

Ghisbertus et Arnolda eius liberi cum suis tutoribus se daturos etc et ad 

maiorem secur. 

 

BP 1178 f 104r 02 za 08-05-1389. 

Henricus Boeden en Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofden aan Philippus 

Jozollo 30 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389; 

23+24=47 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus Boeden Zibertus filius Ziberti de Hoculem promiserunt Philippo 

Jozollo XXX aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena 

III. Testes Willelmus et Dordrecht datum sabbato post misericordia. 

 

BP 1178 f 104r 03 zo 09-05-1389. 

Hr Willelmus van Wielre ridder droeg over aan Philippus Jozollo, tbv 

hemzelf, 160 schilden van de keizer of de koning van Frankrijk, die hr 

Reijnaldus van Valkenborch heer van Boerne, Zittart en Herpen met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) moet betalen aan voornoemde hr Willelmus, wegens 

een b-erfcijns van 160 oude schilden, die voornoemde hr Reijnaldus beloofd 

had aan voornoemde hr Willelmus met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. Hij verleende machtiging met de brief te manen. 

 

Dominus Willelmus de !Wielre miles C et LX scuta monete imperatoris vel 

regis Francie quos dominus Reijnaldus de Valkenborch dominus de Boerne de 

Zittart et de Herpen dicto domino Willelmo in festo nativitatis Johannis 

proxime futuro solvere tenebitur occacione hereditarii census C et LX 

aude scilde quem censum dictus dominus Reijnaldus dicto domino Willelmo 

dare et solvere promiserat hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus 

suis bonis prout in litteris quas vidimus legitime supportavit Philippo 

Jozollo ad #dedens sibi potestatem monendi dictos C et LX scuta cum 

litteris# opus sui ?simpiciter. Testes Aa et Berkel datum dominica 

jubilate. 

 

BP 1178 f 104r 04 ma 10-05-1389. 

Johannes van Engelen, zijn broer Wellinus, en de broers Roverus, Gheerlacus 

en Arnoldus, kv voornoemde Wellinus, beloofden aan Philippus Jozollo 100 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389; 21+6=27 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Engelen (dg:Wil) Wellinus eius frater Roverus Gheerlacus et 

Arnoldus fratres liberi dicti Wellini promiserunt Philippo Jozollo C 

scuta Francie ad penthecostes proxime persolvendos pena quinque. Testes 

Willelmus et Emondus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1178 f 104r 05 ma 10-05-1389. 

Voornoemde Johannes van Engelen beloofde dat hij geen beslag zal leggen op 

molen noch ondergrond van de watermolen in Oisterwijk, ter plaatse gnd ter 

Borch, tenzij hij eerst voornoemde Wellinus en zijn kinderen van voornoemde 

som gelds zal hebben ontlast en schadeloos zal hebben gehouden. 

 

+. 

Dictus Johannes promisit super omnia quod ipse #molendinum neque fundum# 
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fundum cuiusdam molendini aquatilis (dg:dicti) siti in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum ter Borch nunquam apprehendet neque manus 

imponet nisi prius dictos Wellinum et eius liberos de dicta pecunia 

quitaverit et simpliciter indempnes conservaverit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 104r 06 zo 09-05-1389. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Johannes van Kuijc alias gnd 

Molmaker 35 Hollandse gulden en 13 plakken of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Johanni de Kuijc alias dicto 

Molmaker XXXV Hollant gulden et XIII (dg: Hollant) placken vel valorem ad 

Jacobi proxime perslvendos. Testes Aa et Coptiten datum dominica (dg: p) 

jubilate. 

 

BP 1178 f 104r 07 wo 12-05-1389. 

Gerardus die Kempe alias gnd Coman Gheen verklaarde dat Johannes Bonaert de 

helft betaald heeft van 144 Hollandse gulden, welke helft voornoemde 

Johannes afgelopen Pasen (zo 18-04-1389) moest betalen66 aan voornoemde 

Gerardus. 

 

(dg: Joh bona) Gerardus die Kempe alias dictus Coman Gheen recognovit 

sibi Johannem Bonaert persolvisse medietatem C et XLIIII Hollant gulden 

quam medietatem dictus Johannes dicto Gerardo solvere tenebatur in festo 

pasce proxime preterito ut dicebat. Testes Willelmus et Emondus datum 

quarta post jubilate. 

 

BP 1178 f 104r 08 ±wo 12-05-1389. 

Ghibo van Best schonk aan zijn schoonzoon Bernardus zvw Wenemarus van 

Duchden en diens vrouw Oda dv voornoemde Ghibo zijn vruchtgebruik in (1) 

een huis en erf in Den Bosch, aan het Hinthamereinde, buiten de Pijnappels 

Poort, op het water aldaar, (2) 2 morgen land, (2a) ter plaatse gnd die 

Vliedert, tussen Godefridus van Rode enerzijds en Henricus Buekentop 

anderzijds, (2b) ter plaatse gnd die Vliedert, in een kamp gnd Brant 

Hoefslegers Kamp. 

 

Ghibo de Best usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco 

ad finem Hijnthamensem extra portam dictam Pinappels Poert super aquam 

ibidem (dg: preterea unum j ut dicebat legitime s) atque in duobus 

jugeribus terre quorum unus in loco dicto die Vliedert inter hereditatem 

Godefridi de Rode ex uno et hereditatem Henrici Buekentop ex alio aliud 

in dicto loco die Vliedert vocato in campo dicto Brant Hoefslegers Camp 

(dg: inter hereditatem) sunt sita ut dicebat legitime Bernardo (dg: suo 

fi) filio quondam Wenemari de Duchden suo genero cum Oda eius uxore (dg: 

no) filia dicti Ghibonis nomine dotis promittens ratam servare. 

 

BP 1178 f 104r 09 ±wo 12-05-1389. 

Voornoemde Ghibo van Best schonk aan voornoemde Bernardus en Oda 1 morgen 

land voor het klooster van Porta Celi, uit 3 morgen land die voornoemde 

Ghibo verworven had van Alardus zv Henricus Becker. 

 

Dictus Ghibo unum juger terre situm ante conventum de Porta Celi de 

tribus jugeribus terre ibidem sitis que tria jugera terre dictus Ghibo 

erga Alardum filium Henrici Becker acquisiverat #(dg: atque hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie ex domo et area in 

precedente contractu scripta venditum)# ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Bernardo cum dicta Oda ut supra promittens ratam 

                         
66 Zie ← BP 1178 f 088v 03 zo 14-02-1389, belofte 144 Holland gulden te 

betalen in twee helften op 18-04-1389 en 01-10-1389. 
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servare et obligationem ex #s# parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 104r 10 ±wo 12-05-1389. 

Voornoemde Bernardus ev Oda dv Ghibo van Best deed tbv voornoemde Ghibo 

afstand van alle goederen, die voornoemde Ghibo verworven had na overlijden 

van zijn eerste vrouw Heilwigis mv voornoemde Oda. 

 

Dictus (dg: Ghibo) #Bernardus# maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Ode sue uxoris filie (dg: dicti quondam) Ghibonis de Best super omnibus 

et singulis bonis que dictus Ghibo post mortem Heilwigis sue prime uxoris 

matris dicte Ode acquisiverat quocumque locorum sitis atque super toto 

jure etc ad opus dicti Ghibonis hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 104r 11 wo 19-05-1389. 

Happo zvw Johannes gnd Happen soen verkocht aan Godefridus zvw Godefridus 

gnd Marcelijs soen, tbv hem en diens vrouw Hilla dvw Sijmon gnd Neijse, een 

lijfrente van 6 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

van Megen enerzijds en erfgoed van Johannes Horstman anderzijds, (2) twee 

stukken land in Gerwen, (2a) gnd in het Rode, tussen Arnoldus van Ouden 

enerzijds en Theodericus gnd Hannen soen anderzijds, (2b) tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfg vw Johannes van den Heijden 

anderzijds, (3) een kamp met gebouwen in Gerwen, tussen de gemeint 

enerzijds en Gerardus Ghenen soen anderzijds. De langstlevende zal de hele 

rente beuren. 

 

Happo filius quondam Johannis dicti Happen soen legitime vendidit 

Godefrido filio quondam Godefridi dicti Marcelijs soen ad opus sui et ad 

opus Hille sue uxoris filie quondam Sijmonis dicti Neijse vitalem 

pensionem sex librarum monete solvendam anno quolibet ipsorum amborum vel 

alterius pasche ex domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem quondam Johannis de Megen ex uno et hereditatem Johannis 

Horstman ex alio atque ex duabus peciis terre sitis in paorchia de 

Gherwen quarum una #dicta# int Rode inter hereditatem Arnoldi van Ouden 

ex uno et hereditatem Theoderici dicti Hannen soen ex alio et altera 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem 

heredum quondam Johannis van den Heijden ex alio sunt situate item ex 

campo cum eius edificiis sito in parochia predicta inter communitatem ex 

uno et hereditatem Gerardi Ghenen soen ex alio ut dicebat promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit etc. 

Testes Willelmus et Emont datum quarta post cantate. 

 

1178 mf3 E 05 f. 104v. 

 Quarta post cantate: woensdag 19-05-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 22-05-1389. 

 Secunda post vocem: maandag 24-05-1389. 

 

BP 1178 f 104v 01 wo 19-05-1389. 

Hr Henricus van Mordrecht ridder maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van Gestel met zijn goederen, met name 

de verkopingen en vervreemdingen van zijn goederen in Gestel, ter plaatse 

gnd Rumel. 

 

Dominus Henricus de Mordrecht miles calumpniavit vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem de Gestel cum suis bonis specialiter 

vendiciones et alienaciones factas per dictum Johannem cum suis bonis 

sitis in parochia de Gestel ad locum dictum Rumel ut dicebat. Testes Aa 
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et Coptiten datum quarta post cantate. 

 

BP 1178 f 104v 02 do 20-05-1389. 

Johannes zv Elisabeth van Berze droeg over aan Johannes Sluijsman de helft 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes 

Sluijsman aan eerstgenoemde Johannes met Lichtmis moet leveren, gaande uit 

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

Hinthamerstraat, tussen erfgoed dat was van wijlen Arnoldus Noijde 

Ghelasemaker enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Scijnle anderzijds. 

 

Johannes filius Elisabeth de Berze medietatem hereditarie paccionis unius 

modii siliginis mensure de Busco #ad se spectantis/em# quam paccionem 

primodictam Johannes Sluijsman primodicto Johanni solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex domo et area dicti Johannis Sluijsman sita 

in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem que fuerat quondam 

Arnoldi Noijde Ghelasemaker ex uno et hereditatem (dg: quondam) Arnoldi 

de Scijnle ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

Sluijsman promittens ratam servare et obligationem in dicta paccione 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 104v 03 za 22-05-1389. 

Woltherus zvw Matheus verkocht aan Hilla wv Godefridus van Hedechuijsen 1/3 

deel van een beemd gnd die Posselt, eertijds van wijlen Henricus gnd Laet, 

in Esch, tussen kvw Herbertus gnd van den Bredeacker enerzijds en Henricus 

gnd van Haren en Luijta gnd van den Berchacker anderzijds, welk 1/3 deel 

voornoemde Woltherus, tbv hemzelf en zijn broer Henricus, gekocht had van 

Engbertus gnd van Baex, van welk 1/3 deel voornoemde Henricus zvw Matheus 

zijn helft overgedragen had aan zijn voornoemde broer Woltherus. 

 

Woltherus filius quondam Mathei terciam partem cuiusdam prati dicti 

communiter die Posselt quod fuerat quondam Henrici dicti Laet siti in 

parochia de Essche inter hereditatem liberorum quondam Herberti dicti van 

den Bredeacker ex uno et inter hereditates Henrici dicti de Haren et 

Luijte dicte van den Berchacker ex alio quam terciam partem dictus 

Woltherus ad opus sui et ad opus Henrici fratris dicti Woltheri erga 

Engbertum dictum de Baex acquisiverat emendo prout in litteris et de qua 

tercia parte dicti prati dictus Henricus filius eiusdem #quondam# Mathei 

medietatem ad se spectantem in dicta tercia parte dicti prati prefato 

Wolthero suo fratri supportaverat prout in aliis litteris hereditarie 

vendidit Hille relicte quondam Godefridi de Hedechuijsen supportavit cum 

dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum sabbato post 

cantate. 

 

BP 1178 f 104v 04 za 22-05-1389. 

Martinus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 104v 05 ma 24-05-1389. 

Henricus en Johannes, kv Henricus gnd Neve, Johannes van Eijcke en 

Hermannus Oeden soen deden tbv Henricus gnd Peters soen afstand van een 

beemd, gnd die Prettinc, in Hoge Mierde, tussen Zebertus van Puppel 

enerzijds en Johannes Cnoep anderzijds. De brief overhandigen aan hem of 

aan Petrus van Bascot. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: filius dicti Henrici d) et Johannes liberi (dg: Jo) Henrici 

dicti Neve Johannes de Eijcke et Hermannus Oeden soen super prato dicto 

die !Prettinc sito in parochia de Hogen Mierde inter hereditatem Zeberti 

de Puppel ex uno et hereditatem Johannis Cnoep ex alio et super jure ad 
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opus Henrici dicti Peters soen renunciaverunt promittentes ratam servare 

(dg: et obligationem ex parte). Testes Aa et Berel datum secunda (dg: v) 

post vocem. Tradetur littera sibi vel Petro de Bascot. 

 

BP 1178 f 104v 06 ma 24-05-1389. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes, kv Henricus Neven, verklaarden dat 

Henricus Peters soen al het geld heeft betaald, dat voornoemde Henricus 

Peters soen aan voornoemde broers en hun vader Henricus Neve verschuldigd 

was wegens het verwerven van voornoemde beemd, gnd die Pettinc, welke beemd 

voornoemde Henricus Peters soen verworven had van voornoemde broers en 

Henricus Neven. De brief overhandigen aan hem of aan Petrus van Bascot. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus et Johannes fratres liberi Henrici Neven palam 

recognoverunt eis per Henricum Peters soen fore satisfactum de tota 

pecunia quam dictus Henricus Peters soen dictis fratribus et dicto 

Henrico Neve eorum patri (dg: et) seu eorum alteri occacione 

acquisitionis dicti prati die !Pettinc vocati quod pratum dictus Henricus 

Peters soen erga dictos fratres et Henricum Neven seu eorum alterum aut 

alias quovis modo acquisiverat clamantes quitum. Testes datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Petro de Bascot. 

 

BP 1178 f 104v 07 ma 24-05-1389. 

Voornoemde Johannes van Eijcke en Hermannus Oeden soen deden tbv de broers 

Henricus en Johannes, kv Henricus Neve, afstand van een stuk beemd, in 

Nedermierd, tussen Ancelmus van Tulden enerzijds en de gemeint gnd die 

Scoirtvoert anderzijds. 

 

(dg: dicti 4or #Joh) Johannes de Eijcke et Hermannus predicti# super 

pecia prati sita in parochia de Nedermierd inter hereditatem Ancelmi de 

Tulden ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem (dg: com) dictam 

die Scoirtvoert ex alio et super jure ad opus Henrici (dg: filii) #et 

Johannis fratrum liberorum# Henrici Neve renunciaverunt promittentes 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 08 ma 24-05-1389. 

Voornoemde Johannes van Eijcke en Hermannus Oeden soen deden tbv de broers 

Henricus en Johannes, kv Henricus Neven, afstand van (1) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Mierde, die Godefridus Zeghers moest leveren aan 

voornoemde Henricus Neven, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Mierde, die Johannes gnd Aleijten moest leveren aan voornoemde Henricus 

Neve, (3) een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Mierde, die Katherina 

gnd Henrics moest leveren aan voornoemde Henricus Neve, (4) een b-erfpacht 

van 8 lopen rogge, maat van Mierde, die Johannes Tielmans en Johannes die 

Scriver moesten leveren aan voornoemde Henricus Neven, (5) een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge, maat van Mierde, die Walterus Wellen moest leveren aan 

voornoemde Henricus Neve, (6) een stuk land gnd den Daalakker, in Hoge 

Mierde, naast Zebertus van Puppel enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Everbode anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes van Eijcke. 

 

Traditur Johanni de Eijcke. 

Dicti Johannes de Eijcke et Hermannus super hereditaria paccione (dg: 

trium) unius (dg: modiorum) modii siliginis mensure de Mierd quam 

Godefridus Zeghers (dg: dicto) Henrico Neven solvere tenebatur annuatim 

et super hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure quam 

Johannes dictus Aleijten dicto Henrico Neve solvere tenebatur annuatim 

item super hereditaria paccione XVI lopinorum siliginis dicte mensure 

quam Katherina dicta Henrics dicto Henrico Neve solvere tenebatur 

annuatim et super hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure 

(dg: de) predicte quam Johannes Tielmans et Johannes die Scriver dicto 

Henrico Neven solvere tenebantur annuatim (dg: et super) et super 
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hereditaria paccione sex lopinorum siliginis dicte mensure quam Walterus 

Wellen dicto Henrico Neve solvere tenebatur atque super pecia terre dicta 

den Daelacker sita in (dg: d) parochia de Hogen Mierde iuxta hereditatem 

(dg: Arnoldi dicti d) Zeberti de Puppel ex uno et inter hereditatem 

conventus de Everbode ex alio ad opus Henrici et Johannis fratrum 

liberorum dicti Henrici Neven renunciaverunt promittentes ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 09 ma 24-05-1389. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Boudewinus zvw Nijcholaus van den Water 

en Johannes zvw Johannes Femijen soen 4 bunder heide, in Gestel, ter 

plaatse gnd aan Hoge Straat, tussen erfgoed van Robertus van Houthem, 

Nijcholaus gnd Coel Roelen en Arnoldus Bolle enerzijds en een steeg aldaar, 

aan voornoemde Henricus behorend, anderzijds. Kopers hebben recht van weg 

over voornoemde steeg naar voornoemde 4 bunder. 

 

Duplicetur. 

Henricus de Zulikem quatuor bonaria terre mericalis sita in parochia de 

Ghestel ad locum dictum aen Hoge Straet inter hereditatem Roberti de 

Houthem et Nijcholai dicti Coel Roelen et (dg: H) Arnoldi Bolle ex uno et 

inter quandam stegam ibidem (dg: tendentem ex) ad dictum Henricum 

spectantem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Boudewino filio 

quondam Nijcholai van den Water et Johanni filio quondam Johannis Femijen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere (dg: tamquam de 

allodio) hoc addito quod dicti emptores libere poterint viare redire et 

redireet pergere #cum suis bestiis et curribus# per dictam stegam ad 

dicta quatuor bonaria totien quotiens eis videbitur expedire ut dictus 

(dg: empt) venditor recognovit. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 10 ma 24-05-1389. 

Voornoemde Henricus van Zulikem verkocht aan Godefridus zv Ghiselmarus van 

Vlimen 2 bunder minus ongeveer 125 roeden heide, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd die Hoge Straat, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en een 

weg, aan voornoemde Henricus behorend, anderzijds, zoals afgepaald. 

Voornoemde koper heeft recht van weg over voornoemde weg naar voornoemde 2 

bunder. 

 

Dictus Henricus de Zulikem duo bonaria #terre mericalis# minus centum et 

XXV virgatis #vel circiter# dictis boenre roden sita in parochia de 

Ghestel prope Herlaer ad locum dictum die Hoge Straet inter hereditatem 

Gerardi Roelen soen ex uno et inter quandam plateam ad dictum Henricum 

spectantem ex alio ut dicebat #prout ibidem sita sunt et limitata# 

vendidit Godefrido filio Ghiselmari de Vlimen promittens warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dictus emptor libere poterit 

viare ire redite et pergere #cum suis bestiis et curribus# per dictam 

plateam ad dicta duo bonaria quotiens sibi videbitur expedire. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 11 ma 24-05-1389. 

(dg: Johannes Raet ev). 

 

(dg: Johannes Raet maritus et). 

 

BP 1178 f 104v 12 ma 24-05-1389. 

De gezusters Gertrudis en Heijlwigis, dvw Henricus van Zeghenworp, 

verkochten aan Lambertus zv Henricus Moelner 2 bunder heide, in Schijndel, 

ter plaatse gnd op Teintvelts, tussen Goeswinus Rutten soen enerzijds en 

Zebertus van der Westlaken anderzijds. Voornoemde gezusters en Henricus zv 

Henricus van Zanbeke beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

hertogencijns. 
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Velts. 

Gertrudis et Heijlwigis sorores filie quondam Henrici de Zeghenworp cum 

tutore duo bonaria terre mericalis sita in parochia de Scijnle ad locum 

dictum op Teijntvelts inter hereditatem Goeswini Rutten soen ex uno et 

inter hereditatem Zeberti van der Westlaken ex alio ut dicebant 

vendiderunt Lamberto filio Henrici Moelner promittentes cum tutore #et 

cum eis Henricus filius Henrici de Zanbeke# warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Heijme et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 13 ma 24-05-1389. 

Gerardus van Cranenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van Cranenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 104v 14 ma 24-05-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopsters 20 Hollandse gulden 

of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius over een jaar 

(za 01-10-1390) te betalen en te leveren. De brief overhandigen aan 

Henricus van Zanbeke de jongere. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditricibus XX Hollant gulden seu valorem 

et dimidium modium siliginis mensure de Busco a Remigii proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Henrici de 
!Zabeke juniori. 

 

1178 mf3 E 06 f. 105. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 26-05-1389. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 29-05-1389. 

 anno LXXX nono mensis maij die XXIX: zaterdag 29-05-1389. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 01-06-1389. 

 

BP 1178 f 105r 01 wo 26-05-1389. 

Henricus van Erpe deed tbv Robbertus gnd van Best afstand van een tiende, 

die was van zijn broer Leonius, in Waalwijk, welke tiende voornoemde 

Leonius verkocht had aan voornoemde Robbertus. De brief overhandigen aan 

Theodericus gewantsnijder. 

 

Henricus de Erpe super quadam decima que fuerat Leonii sui fratris sita 

in Waelwijc quam decimam dictus Leonius Robberto dicto de Best prius 

vendiderat ut dicebat (dg: ..) atque super toto jure ad opus dicti 

Robberti hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes 

Willelmus et Aggere datum in vigilia ascensionis. Detur Theoderico rasori 

pannorum. 

 

BP 1178 f 105r 02 wo 26-05-1389. 

Everardus uijt der Werde maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Leonius van Erpe. 

 

Everardus uijt der Werde calumpniavit vendiciones et alienaciones factas 

per Leonium de Erpe ut dicebat. (dg: Willelmus et) Coptiten #Aggere# 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 105r 03 wo 26-05-1389. 

Johannes die Vorster van Bucstel en Ygrammus zvw Johannes van den Velde 

verkochten aan Hilla wv Godefridus van Hedechusen 2½ bunder67 erfgoed in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd in die Scheepsdonk, 

tussen wijlen voornoemde Godefridus van Hedechusen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, belast met een tiende opper hooi elk jaar dat er wordt 

                         
67 Zie → BP 1178 f 334v 02 do 16-12-1389, verkoop van deze 2½ bunder. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 02. 

 

171 

gehooid en met 2½ oude groot aan de heer van Boxtel. 

 

Johannes die Vorster de Bucstel et Ygrammus filius quondam Johannis van 

den Velde duo et dimidium bonaria hereditatis sita in parochia de Bucstel 

in loco dicto Lenenshoevel (dg: ad lo) in loco dicto in die Sceepsdonc 

inter hereditatem quondam Godefridi de Hedechusen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebant vendiderunt Hille 

relicte dicti quondam Godefridi de Hedechusen promittentes indivisi 

warandiam et obligationem deponere excepto decimo cumulo dicto opper in 

anno quolibet quo fenum metetur supra dicta duo et dimidia bonaria exinde 

tunc solvendo scilicet quando fenum supra dicta duo et bonaria 

hereditatis non metetur tunc (dg: dec) huiusmodi decimus cumulus dictus 

opper exinde non solvetur exceptis eciam duobus et dimidio grossis 

antiquis (dg: ex) domino de Bucstel exinde solvendis. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 105r 04 wo 26-05-1389. 

Goeswinus van Hal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Hal prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 105r 05 za 29-05-1389. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest en Willelmus zvw Godefridus Bierken van 

Zeelst verkochten aan Johannes van Dordrecht, tbv hem en zijn vrouw jkvr 

Elsbena dv Johannes gnd Backe Bertouts soen, een lijfrente van 26 franken 

geld van de koning van Frankrijk of de waarde, op het leven van voornoemde 

Johannes en jkvr Elsbena, met Pinksteren te betalen, gaande uit (1) de 

goederen gnd Stouten Goed, van voornoemde wijlen Jacobus van Baest, in 

Middelbeers, tussen Erevardus van den Vloege en Henricus die Kort? 

enerzijds en de gemeint van Middelbeers anderzijds, (2) een stuk land gnd 

die Hezakker, in Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds en kv Willelmus 

gnd Rutten anderzijds, (3) een akker en beemd gnd Denkens Bucht, in 

Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds en kvw Franco de Baest anderzijds, 

(4) 1/3 deel in 6 bunder beemd, in Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds 

en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, (5) de helft in een 

beemd gnd die Wijbeemd, in die Enige van Hilvarenbeek, tussen Ghibo van 

Hapart enerzijds en de gemeint anderzijds, (6) een beemd gnd die 

Scheepleide in Dommellen, tussen Zibertus van Hoculem enerzijds en kv 

Henricus van Waelwijc anderzijds, (7) een beemd gnd de Eikenenbeemd, in 

Dommellen, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en de gemeint 

anderzijds. Op de goederen rusten lasten. De langstlevende beurt de hele 

lijfrente. 

 

Jacobus filius (dg: Jac) quondam Jacobi de Baest et Willelmus filius 

quondam Godefridi Bierken de Zeelst legitime vendiderunt Johanni de 

Dordrecht ad opus sui et ad opus domicelle (dg: Elizabeth) Elsbene sue 

uxoris filie Johannis dicti Backe Bertouts soen vitalem pensionem viginti 

sex francken monete regis Francie boni auri et iusti ponderis seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Johannis et domicelle Elsbene et 

non ultra penthecostes et primo termino a penthecostes proxime futuro 

ultra annum ex bonis dictis (dg: dicti) Stouten Goet dicti quondam Jacobi 

de Baest sitis in parochia de Middelberze (dg: inter h tendentibus) inter 

hereditatem (dg: Eve) Erevardi van den Vloege (dg: ex uno et inter 

communitatem de M) et Henrici die Ko[r?]t ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Middelberze ex alio et ex attinentiis 

dictorum (dg: s) bonorum singulis et universis quocumque sitis atque ex 

(dg: ex) pecia terre dicta die Hezacker sita in dicta parochia inter (dg: 

heredcitatem) communitatem (dg: co) ex uno et inter hereditatem liberorum 

Willelmi dicti Rutten (dg: s) ex alio et ex (dg: h pecia terre) agro et 

prato dictis (dg: dicti) Denkens Bucht sitis in predicta parochia inter 

(dg: here) communitatem ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 
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Franconis de Baest ex alio atque ex tercia parte ad dictum Willelmum 

venditorem spectante in sex (dg: s) bonariis prati sitis in parochia de 

Middelberze inter cmmunitatem ex uno et inter hereditatem conventus de 

Tongherlo ex alio atque ex (dg: prato dicto die) medietate ad dictum 

Willelmum venditorem spectante in quodam prato dicto die Wijbeemt sito in 

unitate dicta die Enighe de Hildwarenbeke inter hereditatem Ghibonis de 

Hapart ex uno et inter communitatem ex alio atque ex prato dicto die 

Sceepleijde (dg: sit) ad primodictum Willelmum spectante sito in parochia 

de Dommellen inter hereditatem Ziberti de (dg: Hok) Hoculem ex uno et 

inter hereditatem liberorum Henrici de Waelwijc ex alio atque ex prato 

#dicto den Eijkenenbeemt# ad primodictum Willelmum spectante sito in 

parochia de Dommellen inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

solvendis et sufficientem facere et quod ipsi ad et supra premissa 

nunquam facient obligationem vendicionem et alienacionem (dg: vit) in 

prejudicium dicte pensionis vitalis et per quas ?solucio dicte pensionis 

vitalis valeat impediri et alter eorum diutius vivens integraliter 

possidebit et etc. Testes (dg: Heijme) Heijme et Willelmus datum sabbato 

post ascensionem. 

 

BP 1178 f 105r 06 za 29-05-1389. 

Jacobus beloofde voornoemde Willelmus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Jacobus promisit (dg: W) super habita et habenda dictum Willelmum a 

premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 105r 07 za 29-05-1389. 

Van deze verkoop een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Arnoldus Heijme, Johannes van Boege, 

Gerardus van Vladeracken, Willelmus Scilder, Henricus zv Lambertus Rijxken 

en Johannes van Ghemert zv Gertrudis. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eadem vendicione per modum commissionis et 

iuxta modum (dg: pdc) predictum. Acta #in Busco# in camera scabinorum 

presentibus Arnoldo Heijme Johanne de Boege Gerardo de Vladeracken 

Willelmo Scilder Henrico filio Lamberti Rijxken et (dg: He) Johanne de 

Ghemert filio Gertrudis datum anno LXXX nono mensis maij die (dg: XXIX 

XX) XXIX hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 105r 08 di 01-06-1389. 

Stephanus zvw Henricus Wert droeg over aan zijn oom Jacobus Loze (1) de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Hilla dvw 

Johannes Loze, in goederen van wijlen voornoemde Johannes Loze, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd op Vorstenbos, (2) al zijn goederen en 

tegoeden, uitgezonderd 100 gulden, die Rutgherus van Erpe verschuldigd is 

aan voornoemde Stephanus. 

 

+. 

Stephanus filius quondam Henrici Wert medietatem (dg: ..) sibi de morte 

quondam Hille sue matris filie quondam Johannis Loze successione 

advolutam in bonis dicti quondam Johannis Loze sitis in parochia de 

Nijsterle ad locum dictum op Vorstenbossche et in attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque sitis insuper omnia et singula 

sua bona (dg: habita et habenda) #et credita sua quecumque que sibi 

debentur# quocumque locorum consistentia sive sita #+ {BP 1178 f 105r 10 

invoegen}# ut dicebat supportavit Jacobo Loze suo (dg: fr) avunculo 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
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Willelmus et Rover datum tercia post exaudi. 

 

BP 1178 f 105r 09 di 01-06-1389. 

Voornoemde Stephanus zvw Henricus Wert droeg over aan zijn oom Jacobus Loze 

(1) al zijn haring en tegoeden, en alle haring die hij in het lopend jaar 

in Scoenen pekelt, (2) zijn andere goederen, die hij uit Scoenen hierheen 

overstuurt in dit jaar. 

 

Dictus Stephanus omnia (dg: s) alleca (dg: #et credita# que sibi debentur 

a personis quibuscumque) et (dg: et) omnia alleca que ipsi sallet in anno 

presenti in Scoenen ut dicebat et cetera sua bona que ipse (dg: .. in) de 

Scoenen transmittet (dg: ab) #ad# istas partes maris (dg: ut) in anno 

presenti ut dicebat supportavit Jacobo Loze suo avunculo promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 105r 10 di 01-06-1389. 

+. {invoegen in BP 1178 f 105r 08}. 

exceptis centum (verbeterd uit: censum) florenis quos Rutgherus de Erpe 

dicto (dg: Rutghero) Stephano debitur ut dicebat. 

 

BP 1178 f 105r 11 di 01-06-1389. 

Voornoemde Stephanus zvw Henricus Wert droeg over aan Gerardus van 

Vladeracken 100 gulden, die Rutgherus van Erpe aan hem verschuldigd is. 

 

Dictus Stephanus (dg: dedit potestatem dicto) #supportavit# Gerardo de 

Vladeracken (dg: monendi) centum florenos quos Rutgherus de Erpe sibi 

debet (dg: et cum hiis etc). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 105r 12 di 01-06-1389. 

Stephanus Wert en Gerardus van Vladeracken beloofden aan Johannes van 

Neijsel, tbv hem en Martinus Monics, 65 Hollandse gulden en 8 Vlaamse 

plakken na maning ter betalen. 

 

Stephanus Wert et Gerardus de Vladeracken promiserunt Johanni de Neijsel 

ad opus sui et ad opus Martini Monics (dg: LXXV) LXV Hollant gulden et 

octo Vleemsche placken ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 E 07 f. 105v. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 02-06-1389. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 04-06-1389. 

 in die penthecostes: zondag 06-06-1389. 

 

BP 1178 f 105v 01 wo 02-06-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.122, 02-06-1389. 

Rodolphus bakker zvw Rodolphus bakker droeg over aan Henricus van de Kloot, 

ten behoeve van abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 2½ morgen 

land gelegen achter Porta Celi bij Den Bosch, tussen die Kremerlijks Kamp 

enerzijds en een kamp behorend aan Mechtildis gnd van Berkel anderzijds, 

welke cijns aan wijlen zijn voornoemde vader Rodolphus was verkocht door 

Godefridus Heerkini. 

 

Rodolphus #pistor# filius quondam Rodolphi pistoris hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex duobus et 

dimidio jugeribus terre sitis retro Portam Celi prope Buscum inter 

quendam campum dictum (dg: pd) die Kremerlijcs Camp ex uno et inter 

quendam campum spectantem ad Mechtildem dictam de Berkel ex alio venditum 

dicto quondam Rodolpho suo patri a Godefrido Heerkini prout in litteris 

et quem nunc ad se pertinere dicebat hereditarie supportavit Henrico de 

Globo ad opus abbatisse et conventus Sancte Clare in Busco cum litteris 

et jure promittens #super habita et habenda# ratam servare et 
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obligationem ex parte sui et sorum heredum deponere et sufficientem 

facere. Testes Emont et Aggere datum quarta post ascensionem. 

 

BP 1178 f 105v 02 wo 02-06-1389. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Henricus van de Kloot, 

tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfcijns68 van 3 

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

Kerstmis, voor het eerst Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), gaande uit 

(1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Ghibo Hadewigen enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius gnd Hezeken 

anderzijds, (2) een huis en tuin aldaar, over het water, achter 

eerstgenoemd huis en erf, tussen erfgoed van Ghisbertus Vullinc enerzijds 

en erfgoed van Johannes Basijn bv verkoper anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en 1 pond geld b-erfcijns. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarie vendidit 

Henrico de Globo ad opus abbatisse et conventus Sancte Clare in Busco 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo in nativitatis Domini proxime 

futuro ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Ghibonis Hadewigen ex uno et hereditatem quondam Egidii dicti 

Hezeken ex alio atque ex domo et orto sito! ibidem ultra aquam retro 

primodictam domum et aream inter hereditatem (dg: K) Ghisberti Vullinc ex 

uno et hereditatem Johannis Basijn fratris dicti venditoris ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et una libra hereditarii 

census monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 105v 03 do 03-06-1389. 

Sijmon van Geldennaken droeg over aan Matheus Luijten soen, Arnoldus 

Moelner en Johannes zv Henricus gnd Roefs soen van Stiphout de helft van 

een korentiende, in Stiphout, voor de duur van het lopend jaar. 

 

Solvit. 

[S]ijmon de Geldennaken medietatem decime bladi ad se spectant.. 

consistent.. in parochia de Stiphout ut dicebat legitime supportavit 

Matheo Luijten soen Arnoldo Moelner et Johanni filio Henrici dicti Roefs 

(dg: sco) soen de Stiphout ab eisdem ad spacium presentis anni 

possidendam promittens warandiam ad jus (dg: coler) #decimalis# et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Coptiten datum in 

octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 105v 04 do 03-06-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofde aan Johannes van der Steghen 10 

oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promisit Johanni van der 

Steghen X (dg: l) aude scilde (dg: vel) scilicet IIII Hollant gulden pro 

III aude scilde computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum. 

 

BP 1178 f 105v 05 do 03-06-1389. 

Henricus Roefs soen van Stiphout droeg over aan zijn zoon Johannes (1) een 

huis en tuin, in Stiphout, tussen een gemene weg enerzijds en Godefridus 

Roefs soen anderzijds, (2) een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd ter 

Vonderen, tussen Johannes zv voornoemde Henricus Roefs enerzijds en 

eerstgenoemde Henricus anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, ter plaatse 

                         
68 Zie → BP 1175 f 052r 01 vr 01-12-1396, overdracht van de cijns. 
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gnd Scoenbeemt, tussen hr Godefridus van Overlake priester enerzijds en 

Gerardus van den Velde anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, ter plaatse 

gnd die Ham, tussen Henricus van der Braken enerzijds en kvw Goessuinus van 

den Scoet anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd die 

Vellender, tussen Henricus van den Berge enerzijds en Willelmus van den 

Velde anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd op de Laar, 

tussen eerstgenoemde Henricus enerzijds en kv Heilwigis gnd Nuwelaets 

anderzijds, (7) ¼ deel van een stuk land, aldaar, tussen Arnoldus Weijlaert 

enerzijds en Bartholomeus gnd Arts soen anderzijds, (8) een stuk beemd, in 

Stiphout, tussen eerstgenoemde Henricus enerzijds en Henricus zv 

eerstgenoemde Henricus anderzijds, (9) een stuk beemd, aldaar, achter de 

plaats gnd Scoerbeemd, tussen Johannes Engelen soen enerzijds en Johannes 

zv eerstgenoemde Henricus anderzijds, (10) een stuk beemd, aldaar, tussen 

hr Godefridus van Spanct enerzijds en voornoemde Gerardus van den Velde 

anderzijds. 

 

Henricus Roefs soen de Stiphout domum et ortum sitos in parochia de 

Stiphout inter communem platheam ex uno et hereditatem Godefridi Roefs 

soen ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum 

ter Vonderen inter hereditatem Johannis filii dicti Henrici Roefs ex uno 

et inter hereditatem primodicti Henrici ex alio item peciam terre sita 

ibidem ad locum dictum Scoenbeemt inter hereditatem domini Godefridi de 

Overlake (dg: ex) presbitri ex uno et hereditatem Gerardi van den Velde 

ex alio item peciam terre sitam ibidem ad locum dictum die Ham inter 

hereditatem (dg: Joh) Henrici van der Braken ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Goessuini van den Scoet ex alio tiem peciam terre sitam 

ibidem ad locum dictum die (dg: W) Vellender (dg: ex uno) inter 

hereditatem Henrici van den Berge ex uno et hereditatem Willelmi van den 

Velde ex alio item peciam terre sitam ibidem ad locum dictum op dLaer 

inter hereditatem primodicti Henrici ex uno et hereditatem liberorum 

Heilwigis dicte Nuwelaets ex alio item (dg: peciam terre s) quartam 

partem pecie terre site ibidem inter hereditatem Arnoldi Weijlaert ex uno 

et hereditatem Bartholomei dicti Arts soen ex alio item peciam prati 

sitam in dicta parochia inter hereditatem (dg: J) primodicti Henrici ex 

uno et hereditatem Henrici filii primodicti Henrici ex alio item peciam 

prati sitam ibidem (dg: ..) retro locum dictum Scoerbeemt inter 

hereditatem Johannis Engelen soen ex uno et hereditatem Johannis filii 

primodicti Henrici ex alio item peciam (dg: terre) #prati# sitam ibidem 

inter hereditatem domini Godefridi de Spanct ex uno et hereditatem dicti 

Gerardi van den Velde ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

suo filio promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 105v 06 do 03-06-1389. 

Johannes zv Henricus Roefs soen van Stiphout deed tbv Thomas, Margareta en 

Katherina, kv voornoemde Henricus, afstand van alle erfgoederen, die zijn 

voornoemde vader Henricus in Stiphout heeft liggen, uitgezonderd voor 

voornoemde Johannes alle erfgoederen, die zijn voornoemde vader Henricus 

vandaag overdroeg aan voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes filius Henrici Roefs soen de Stiphout super omnibus 

hereditatibus quas dictus Henricus eius pater in parochia de Stiphout 

habet situatas salvis tamen prefato Johanni (dg: omnes) omnibus 

hereditatibus quas dictus Henricus eius pater dicto Johanni hodierno die 

coram scabinis infrascriptis supportaverat et super toto jure ad opus 

Thome Margarete Katherine liberorum dicti Henrici hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 105v 07 do 03-06-1389. 

Willelmus zvw Willelmus van den Nuwenhuijs verkocht aan Johannes van den 
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Nuwenhuijs zvw Engbertus van den Nuwenhuijs (1) een stuk land in Haaren, 

ter plaatse gnd Belver, tussen kvw voornoemde Engbertus van den Nuwenhuijs 

enerzijds en Johannes Peters soen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, 

tussen kvw Johannes Prijem enerzijds en voornoemde kvw voornoemde Engbertus 

anderzijds, (3) 8 roeden land aldaar, tussen Henricus Sijmons soen 

enerzijds en voornoemde kv voornoemde Engbertus anderzijds, belast met 

cijnzen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Nuwenhuijs peciam terre dictam 

die Netelbosch sitam in parochia de Haren #in loco dicto Belver# inter 

hereditatem liberorum quondam Engberti van den Nuwenhuijs ex uno et 

hereditatem Johannis Peters soen ex alio atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Prijem ex uno et hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Engberti ex alio item octo virgatas 

terre sitas ibidem inter hereditatem Henrici Sijmons soen ex uno et 

hereditatem dictorum liberorum Engberti predicti ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni van den Nuwenhuijs filio #dicti# qondam 

Engberti van den Nuwenhuijs promittens warandiam et bligationem deponere 

exceptis censibus inde de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 105v 08 vr 04-06-1389. 

Arnoldus Crauwel beloofde aan de secretaris, tbv zijn broers Gerardus, 

Lambertus en Willelmus, 200 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Crauwel promisit mihi ad opus Gerardi Lamberti et Willelmi 

suorum fratrum vel ad opus alterius eorum CC aude scilde ad ipsorum vel 

alterius eorum monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum sexta post octavas ascensionis. Detur dicto Arnoldo. 

 

BP 1178 f 105v 09 zo 06-06-1389. 

Philippus Jozollo maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes van Dijnther met zijn goederen. 

 

Philippus Jozollo calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem de Dijnther cum suis bonis ut dicebat. Testes Emont et Aggere 

datum in die penthecostes. 

 


