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1178 mf3 E 08 f. 106. 

 Secunda post penthecostes: maandag 07-06-1389. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 08-06-1389. 

 

BP 1178 f 106r 01 ma 07-06-1389. 

Cristina dvw Franco Hoefsleger wv Johannes van den Hoghenhuijse en haar 

zoon Johannes van den Hoghenhuijs gaven uit aan Arnoldus Lemmens soen, 

Johannes die Wert smid, Johannes van Vorseldonc, Henricus Copije, Henricus 

zvw Willelmus van Buttel en Thomas van Bernem de navolgende erfgoederen in 

Deurne, (1) een huis, schuur en tuin, ter plaatse gnd Veldhoven, tussen 

eertijds Johannes van Bruheze enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een stuk land, ter plaatse gnd aan Geen Heilige Goed, tussen Johannes van 

Audehoesden enerzijds en Arnoldus Lemmens soen anderzijds, (3) een stuk 

land gnd die Klein Houtakker, tussen Gerardus Goeswijns soen van Velthoevel 

enerzijds en Marcelius Metten soen anderzijds, (4) een stuk land gnd dat 

Scoeland, tussen hr Goeswinus van Aa ridder enerzijds en voornoemde 

Johannes van Audehoesden anderzijds, (5) een stuk land gnd die Stelt, 

tussen Arnoldus van der Hage enerzijds en Aleijdis van der Straten 

anderzijds, (6) een stuk land naast de plaats gnd aan den Hildakker, tussen 

voornoemde Arnoldus van der Hage enerzijds en kvw Henricus van Goerle 

anderzijds, (7) een stuk land ter plaatse gnd aan den Koel Hof, tussen 

Willelmus van der Straten enerzijds en Johannes van den Wasberch 

anderzijds, (8) een stuk land ter plaatse gnd op Geen Lient, tussen 

voornoemde hr Goeswinus van Aa ridder enerzijds en Marcelius gnd Metten 

soen anderzijds, (9) een stuk land ter plaatse gnd Veldheuvel, tussen 

Arnoldus Nennekens soen enerzijds en Franco van Loen anderzijds, (10) een 

stuk land naast de waterlaat gnd die Reekke, tussen voornoemde Marcelius 

Metten soen enerzijds en Mijchael van den Wasberch anderzijds, (11) een 

stuk land naast de plaats gnd aan Lizenpaal, tussen kv Petrus van den 

Berlaer enerzijds en erfgoed van de kerk van Deurne anderzijds, (12) een 

stuk land naast de plaats gnd die Koelhof, tussen Henricus gnd Copij 

enerzijds en Henricus Scoerwegge anderzijds, (13) een beemd ter plaatse gnd 

in Geen Diepenbroek, tussen voornoemde Henricus Copij enerzijds en 

voornoemde Marcelius Metten soen anderzijds, (14) een beemd ter plaatse gnd 

in Geen Tient, tussen Ghevardus zvw Everardus van Doerne enerzijds en 

Willelmus van der Straten anderzijds, (15) een beemd, 1¾ bunder groot, ter 

plaatse gnd in Gheen Ver Beirct Doer Leijssel, welke beemd jaarlijks 

gedeeld wordt tegen erfgoed van Mijchael van den Wasberch en Johannes van 

den Wasberch aldaar, (16) een stuk land gnd die Grootakker, beiderzijds 

tussen Johannes van den Grave, (17) een stuk land ter plaatse gnd aan die 

Paaleik, tussen Henricus van Goerle enerzijds en erfgoed behorend aan de 

kapel van Liessel anderzijds, (18) een stuk land gnd die Houtakker en een 

aangelegen stuk beemd, tussen kv Katherina van der Braken enerzijds en 

wijlen Gerardus Goeskens anderzijds, tussen welk stuk land en stuk beemd de 

gemene weg loopt, (19) een stuk land gnd dat Hoge Eusel, tussen wijlen hr 

Willelmus van den Beirgulen priester enerzijds en Johannes van der Hoeven 

anderzijds, (20) een stuk land gnd een eusel, naast voornoemd stuk land gnd 

dat Hoge Eusel, naast Tielkinus van den Heijtrake, (21) 1/6 deel van een 

beemd gnd in die Leggebeemd, welk 1/6 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen 

een ander 1/6 deel aldaar, (22) een stuk beemd ter plaatse gnd in Geen 

Strijpt, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van mr 

Arnoldus klerk; de uitgifte geschiedde voor grondcijnzen en lasten gnd 

“voech scit”, en thans voor een n-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 25-12-1390). 

 

Cristina filia quondam Franconis Hoefsleger relicta quondam Johannis van 

den (dg: Nuwen)-#Hoghen#-huijse cum tutore et Johannes van den 

Hoghenhuijs eius filius hereditates infrascriptas sitas in parochia de 
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Doerne primo videlicet domum horreum et ortum sitos in loco dicto 

Velthoven inter hereditatem (dg: Johannis de Bru) que fuerat Johannis de 

Bruheze ex uno et inter communem platheam ex alio item peciam terre sitam 

in loco dicto (dg: den) aen Gheen Heijlige Goet inter hereditatem (dg: 

Arnoldi Lemmens soen ex uno et inter hereditatem) Johannis de Audehoesden 

ex alio et inter hereditatem Arnoldi Lemmens soen ex alio item peciam 

terre dictam die Cleijn Houtacker sitam inter hereditatem (dg: quondam) 

Gerardi (dg: filii) Goeswijns soen de Velthoevel ex uno et inter 

hereditatem Marcelii Metten soen ex alio item peciam terre dictam dat 

Scoelant sitam inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex uno et 

inter hereditatem (dg: di) dicti Johannis de Audehoesden ex alio item 

peciam terre dictam die Stelt sitam inter hereditatem Arnoldi van der 

Hage ex uno et inter hereditatem Aleijdis van der Straten ex alio item 

peciam terre sitam iuxta locum dictum aen den Hildacker inter hereditatem 

dicti Arnoldi van der Hage ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici van Goerle ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum aen 

den Coel (dg: Hoeff) Hof inter hereditatem Willelmi van der Straten ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Wasberch ex alio item peciam 

terre sitam ad locum dictum op Gheen Lijent inter hereditatem dicti 

domini Goeswini de Aa militis ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti 

Metten soen ex alio item peciam terre #sitam# in dicto loco Velthoevel 

vocato inter hereditatem Arnoldi Nennekens soen ex uno et inter 

hereditatem Franconis de Loen ex alio item peciam terre sitam ultra 

aqueductum dictum die Reecke inter hereditatem dicti Marcelii (dg: 

Netten) Metten soen ex uno et inter hereditatem Mijchaelis van den 

Wasberch ex alio item peciam terre sitam iuxta locum dictum aen Lizenpael 

inter hereditatem quondam liberorum Petri van den Berlaer ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Doerne ex alio item peciam terre 

iuxta locum dictum die Coelhof inter hereditatem Henrici (dg: Coep) 

#dicti# Copij ex uno et inter hereditatem Henrici Scoerwegge ex alio item 

pratum situm in loco dicto in Gheen (dg: Dij) Dijepenbroec inter 

hereditatem dicti Henrici Copij ex uno et inter hereditatem dicti 

Marcelii Metten soen ex alio item pratum situm in loco dicto in Gheen 

Tijent inter hereditatem Ghevardi (dg: Ev) filii quondam Everardi de 

Doerne ex uno et inter hereditatem Willelmi van der Straten ex alio item 

pratum #duo bonaria quarta parte (dg: minus) unius bonarii minus 

continens# situm in loco dicto in Gheen Ver Beirct Doer Leijssel et quod 

#pratum# annuatim dividitur contra hereditatem Mijchaelis van den 

Wasberch et Johannis van den Wasberch ibidem sitam item peciam terre 

dictam die Groetacker sitam inter hereditatem Johannis van den Grave ex 

(dg: uno et inter h) utroque latere (dg: q) coadiacentem item peciam 

terre sitam ad locum dictum aen die Paeleijcke sitam inter hereditatem 

Henrici de Goerle ex uno et inter hereditatem spectantem ad capellam de 

Lijessel ex alio item peciam terre dictam die Houtacker et peciam prati 

sibi adiacentem sitas inter hereditatem liberorum (dg: lib) Katherine van 

der Braken ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi) quondam Gerardi 

Goeskens ex alio et inter quam peciam (dg: pra) terre et peciam prati 

transit communis platea item pecia terre dictam dat Hoghe Eeusel sita 

inter hereditatem quondam domini Willelmi van den Beirgulen (dg: ex) 

presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis van der Hoeven ex alio 

item (dg: eeus) peciam terre dictam een eeusel sitam iuxta dictam peciam 

terre dictam dat Hoghe Eeusel iuxta hereditatem (dg: iuxta h) Tielkini 

van den Heijtrake item (dg: sex par) sextam partem prati dicti in die 

Leggebeemt (dg: item) et que sexta pars annuatim contra unam aliam sextam 

partem ibidem sitam item peciam prati sitam in loco dicto in Gheen 

Strijpt et que pecia prati annuatim contra hereditatem magistri Arnoldi 

clerici (dg: item) dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo Lemmens 

soen Johanni die Wert fabro Johanni van Vorseldonc Henrico Copije Henrico 

filio quondam Willelmi de Buttel et (dg: Me) Thome de Bernem ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: censibus et paccionibus oneribus) 

censibus dominorum fundi (dg: exinde solvendis d) et oneribus dictis 
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voech scit exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont danda (dg: sibi 

ab aliis hereditarie J nativitatis Domini) dicte Cristine ad eius vitam 

et post eius vitam dicto Johanni eius filio hereditarie nativitatis 

Domini et primo a nativitatis Dmini proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. 

Testes Heijme et Willelmus datum secunda post penthecostes. 

 

BP 1178 f 106r 02 ma 07-06-1389. 

Henricus van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan Henricus van Buttel en Arnoldus Lemmens soen. 

 

Henricus de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. Tradetur 

littera Henrico de Buttel et Arnoldo Lemmens soen. 

 

BP 1178 f 106r 03 ma 07-06-1389. 

Voornoemde zes beloofden aan voornoemde Cristina en haar zoon Johannes 30 

Hollandse gulden1 of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) en 15 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Dicti sex promiserunt dicte Cristine et Johanni eius filio XXX Hollant 

gulden seu valorem ad pascha proxime futurum et XV Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106r 04 ma 07-06-1389. 

Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van Veghel 

beloofde aan Johannes van Malsen, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk 

jaar 11 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

wegens huur van een stuk land, gnd die Molenakker, in Veghel, en dat ze 

voornoemd stuk land met eigen zaaigoed zullen bezaaien en te pachters recht 

betelen in het zevende jaar. 

 

Johannes Rover filius naturalis (dg: na) quondam domini Arnoldi Rover 

investiti olim ecclesie de Vechel promisit super omnia se daturum et 

soluturum Johanni de Malsen ad spacium sex annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet eorundem sex annorum (dg: sex) undecim 

sextariorum! siliginsi mensure de Busco purificationis et in Busco 

tradendos scilicet de locacione pecie terre dicte die Molenacker site in 

parochia de Vechel (dg: h hoc add) et quod ipse dictam peciam terre suis 

propriis seminibus seminabit #et colet# ad jus coloni septimo anno 

scilicet anno dictos sex annos sine medio sequente. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106r 05 di 08-06-1389. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel beloofde aan Henricus 

van Best 39 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389) te betalen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen #de Kessel# 

promisit super omnia Henrico de Best XXXIX Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Berkel et Emont datum (dg: 

quart) tercia post penthecostes. 

 

BP 1178 f 106r 06 di 08-06-1389. 

Hubertus gnd Voernts soen ev Beatrix dvw Hubertus van Gouberdingen deed tbv 

                         
1 Zie → BP 1178 f 152r 12 di 03-05-1390, verklaring dat de 30 Holland 

gulden van 03-04-1390 zijn betaald. 
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Henricus Maechelini afstand van2 (1) een hoeve gnd Melkrode, in Oirschot, 

welke hoeve de kinderen gnd die Kijnder van den Beemde als hoevenaars 

bezitten, (2) een b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van Oirschot, die 

Willelmus Sciet levert, gaande uit een erfgoed in Oirschot, dat vroeger 

behoorde tot de hoeve Melkrode, (3) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat 

van Oirschot, die Henricus Roesken levert, gaande uit een erfgoed in 

Oirschot, dat vroeger behoorde tot de hoeve Melkrode, (4) een b-erfpacht 

van 11 lopen rogge, gaande uit een hoeve in Blaerthem Sint-Severinus, op 

welke hoeve Petrus gnd Wouten soen thans woont, (5) een b-erfpacht van 4 

lopen, 2/3 deel rogge en 1/3 deel gerst, gaande uit het Goed te Hetsenrode, 

in Woensel, (6) de helft van een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd op 

het Groot Laar, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Ghisbertus van den Hazenbossche en zijn zuster Margareta anderzijds, (7) de 

helft van een beemd in Helvoirt ter plaatse gnd Leendonk, tussen voornoemde 

Ghisbertus en voornoemde jkvr Margareta enerzijds en Johannes Koijt 

anderzijds. 

 

Hubertus dictus (dg: Godevarts) #Voernts# soen (dg: super quodam manso 

dicto) maritus et tutor legitimus Beatricis filie quondam Huberti de 

Gouberdingen super quodam manso dicto Melcrode sito in parochia de 

Oerscot cum suis attinentiis et edificiis quocumque locorum sitis quem 

mansum liberi dicti die Kijnder van den Beemde tamquam coloni possident 

et colent item #super# hereditaria paccione viginti duorum lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot quam Willelmus Sciet solvere tenetur 

annuatim ex quadam hereditate sita in parochia de Oerscot que hereditas 

ad dictum mansum dudum spectare consuevit item #super# hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam Henricus 

Roesken solvere (verbeterd uit: solven) tenetur ex hereditate sita in 

parochia de Oerscot que hereditas dudum ad dictum mansum spectare 

consuevit item super hereditaria paccione undecim lopinorum siliginis 

solvenda hereditarie ex quodam manso sito in Blaerthem sancti Severini 

super quem mansum Petrus dictus Wouten soen ad presens moratur item super 

hereditaria paccione quatuor lopinorum bladi pro duabus terciis partibus 

siliginis et pro tercia parte ordei solvenda hereditarie ex bonis dictis 

tGoet te Hetsenrode sitis in Woenssel item super medietate mansi cum suis 

attinentiis siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum opt Groet Laer 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti van den Hazenbossche et Margarete eius sororis ex 

alio item super medietate cuiusdam prati siti in parochia de Helvoert ad 

locum dictum Leendonc inter hereditates dicti Ghisberti et domicelle 

Margarete predicte ex uno et inter hereditatem Johannis Koijt ex alio ut 

dicebat ad opus Henrici Maechelini renunciavit promittens ratam servare. 

Testes (dg: d) Berkel et Emont datum supra. 

 

1178 mf3 E 09 f. 106v. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 08-06-1389. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 09-06-1389. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 10-06-1389. 

 

BP 1178 f 106v 01 di 08-06-1389. 

Wolterus die Voegt, Henricus Hoegarts soen smid, Johannes die ?Smael en 

Franco die Leeuwe beloofden aan mr Walterus Meelman van Waderle 72 mud 

rogge, maat van Waderle, in Waderle te leveren, een helft met Kerstmis (za 

25-12-1389) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Wolterus die Voegt Henricus Hoegarts soen faber Johannes die S[?ma]el et 

Franco die Leeuwe promiserunt magistro (dg: Wolph) Waltero Meelman #(dg: 

.......) de Waderle# LXXII modios siliginis mensure de Waderle (dg: ad) 

mediatim nativitatis Domini et mediatim purificationis proxime futuro et 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 348v 02 vr 08-03-1387, deling van deze goederen. 
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in Waderle tradendos. Testes Gerardus et Emont datum tercia post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 106v 02 wo 09-06-1389. 

Oda wv Petrus gnd van Vucht droeg over aan haar dochter Conegundis en aan 

Elijas gnd Costijns soen ev Heilwigis dv voornoemde Oda haar vruchtgebruik 

in (1) een stuk beemd van wijlen voornoemde Petrus, in Helvoirt, naast 

Henricus Witloc, (2) een b-erfcijns van 20 schelling, die erfg vw 

Heijlwigis met ter Lide betaalden aan wijlen voornoemde Petrus, gaande uit 

een erfgoed in Venloen, ter plaatse gnd op het Westerloe, (3) een 

b-erfcijns van 5½ schelling, die wijlen voornoemde Petrus beurde, gaande 

uit een huis en tuin, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Boertmans 

Hoeve. 

 

Oda relicta quondam Petri dicti de Vucht cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in pecia prati sita in parochia de Helvoert dicti quondam 

Petri sita in parochia de Helvoert (dg: in Scoer) iuxta hereditatem 

Henrici (dg: Wil) Witloc atque in hereditario censu XX solidorum quem 

(dg: Arnoldus quondam Engs) heredes quondam Heijlwigis met #ter# Lide 

dicto quondam Petro solvere consueverunt ex hereditate sita in Venloen 

(dg: item) in loco dicto opt Westerloe atque in hereditario censu (dg: 

sex) quinque et dimidii solidorum quem dictus quondam Petrus solvendum ex 

(dg: hereditatibus) domo et orto sitis in parochia de (dg: Helvoert) 

#Vucht sancti Petri# in loco dicto op (dg: Bortn) Boertmans Hoeve ut 

dicebat supportavit (dg: Heijlwigi et) Conegundi (dg: #et Elije dicto 

Costijns soen# suis liberis promittens cum tutore ratam servare) sue 

filie et Elije dicto Costijns soen marito legitimo He#i#lwigis filie 

dicte Ode promitens (dg: ratam) cum tutore ratam. Testes Heijme et 

Gerardus datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 106v 03 do 10-06-1389. 

Voornoemde Conegondis dvw Petrus van Vucht en Elias Costijns soen ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Petrus van Vucht verkochten voornoemd stuk beemd, 

de cijns van 20 schelling en de cijns van 5½ schelling aan Godescalcus Arts 

soen, de beemd belast met de hertogencijns. 

 

Dicti Conegondis cum tutore et Elias Costijns soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Petri de Vucht dictos 

(dg: pratum) #peciam prati# censum XX solidorum et censum quinque et 

dimidii solidorum vendiderunt Godescalco Arts soen promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis ex 

dicto prato de jure solvendo. Testes Aa et Berkel datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 106v 04 wo 09-06-1389. 

Henricus, Theodericus en Margareta, kvw Johannes Rovers soen van Ghemert, 

beloofden aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam van Berchen ridder, 104 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Henricus #et Theodericus# Margareta (dg: f) liberi quondam Johannis 

Rovers soen de Ghemert promiserunt Johanni de Malsen ad opus domini Ade 

de Berchen militis centum et quatuor Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Heijme et Gerardus datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 106v 05 do 10-06-1389. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijke droeg over aan Arnoldus zv 

Johannes gnd Han die Volre een huis, erf en tuin, in Breugel, naast de 

plaats gnd aan die Leet, tussen wijlen Johannes Houtman enerzijds en wijlen 

Conegondis gnd Coen van Broeghel anderzijds, aan hem uitgegeven door 
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Heijlwigis dvw Johannes gnd Roetart, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dijke domum aream et 

ortum sitos in parochia de Broegel iuxta locum dictum aen die Leet inter 

hereditatem quondam Johannis Houtman ex uno inter hereditatem quondam 

(dg: Ge) Conegondis dicte Coen de Broeghel ex alio datos sibi ad pactum 

(dg: Johanni de) ab Heijlwige filia quondam Johannis dicti Roetart prout 

in litteris supportavit Arnoldo filio Johannis dicti Han die Volre cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Aa et 

Berkel datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 106v 06 do 10-06-1389. 

De gezusters Yda en Katherina, dvw Paulus gnd van der Lijnden, droegen over 

aan Rodolphus die Snider van Gheffen hun deel in (1) een huis, erf, tuin, 

boomgaard en aangelegen stuk land, met gebouwen, in Geffen, tussen wijlen 

Agnes van Maren enerzijds en Rodolphus szvw Johannes gnd van den Hecke 

anderzijds, (2) een stukje land, aldaar, tussen voornoemd huis en tuin 

enerzijds en een gemene steeg gnd die Loij anderzijds, welk huis, erf, 

tuin, boomgaard en stuk land, en stukje land, voornoemde Yda, tbv haar, 

haar zuster Katherina en tbv Aleijdis en Weijndelmoedis, sv voornoemde Yda, 

verworven had van Arnoldus Cluet van Gheffen. 

 

Yda et Katherina sorores filie quondam Pauli dicti van der (dg: Ljn) 

Lijnden cum tutore #totam partem et omne jus eis competentes in# domo 

area orto ac pomerio atque pecia terre ipsis adiacente cum omnibus suis 

edificiis ac attinentiis suis singulis et universis sitis in parochia de 

Gheffen inter hereditatem #quondam# Agnetis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi generi quondam Johannis dicti van den Hecke ex alio 

atque in quadam particula terre sita ibidem inter predictos domum et 

ortum ex uno et inter (dg: here) communem stegam (dg: dictam) die Loij 

vocatam ex alio (dg: supporta) quos domum aream ortum ac pomerium atque 

(dg: pomerium) peciam terre cum suis omnibus suis edificiis ac 

attinentiis ac (dg: peciam) particulam terre dicta Yda ad opus sui et ad 

opus dicte Katherine sue sororis et Aleijdis et Weijndelmoedis sororum 

dicte Yde erga Arnoldum Cluet de Gheffen acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt Rodolpho die Snider de Gheffen cum litteris et aliis et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106v 07 do 10-06-1389. 

Zegherus zvw Johannes van Tula beloofde aan Henricus Raet, gedurende 6 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 4 Hollandse gulden of de waarde 

te betalen, en de zegedijken en waterlaten, behorend bij 1½ morgen land van 

voornoemde Henricus Raet, in Lithoijen, wegens het oude werk te 

onderhouden. 

 

Zegherus (dg: de Tul) filius quondam Johannis de Tula promisit super 

omnia se daturum et soluturum Henrico Raet ad spacium (dg: quatuor) #sex# 

annorum datam presentium (dg: sine) #sine# medio sequentium anno quolibet 

dictorum (dg: de quatuor) sex annorum quatuor Hollant gulden seu valorem 

nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futurum et 

quod ipse Zegherus (dg: aqueductus) #zeghedike# et (dg: aqueductus) 

aqueductus spectantes ad unum et dimidium iugera terre (dg: ad dictum) 

#dicti# Henrici Raet spectantes sita in parochia de Lijttoijen de antiquo 

opere dictis sex annis durantibus in bona disposicione observabit. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 106v 08 do 10-06-1389. 

De broers Goeswinus en Henricus, kvw Arnoldus Lijsbetten soen, Willelmus 

Sporken ev Margareta, en Johannes van Tula ev Elizabeth, dvw voornoemde 

Arnoldus Lijsbetten soen, verkochten aan de broers Petrus en Willelmus, kvw 

Hilla Cloenkens, een stuk land, in Nistelrode, beiderzijds tussen kvw 

voornoemde Hilla Cloenkens, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan Johannes Luce van Erpe. 

 

Solvit. 

Goeswinus et (dg: Arnoldus) Henricus fratres liberi quondam Arnoldi 

Lijsbetten soen Willelmus Sporken maritus et tutor legitimus Margarete 

sue uxoris et Johannes de Tula maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Arnoldi Lijsbetten soen peciam terre sitam 

in parochia de Nijsterle inter hereditatem liberorum quondam Hille 

Cloenkens (dg: ex uno et inter hereditatem) ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine 

ad hereditatem (dg: ad) Johannis Luce de Erpe ut dicebant vendiderunt 

Petro et Willelmo fratribus liberis dicte quondam Hille Cloenkens 

promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106v 09 do 10-06-1389. 

Petrus zvw Johannes zvw Ghibo van Wargartshusen verkocht aan Johannes zvw 

Arnoldus Oden soen de helft in 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Wargartshuizen, (1) tussen Aleijdis dv Arnoldus van 

Wargartshusen enerzijds en Albertus gnd Abe Truden soen anderzijds, (2) 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes zvw Arnoldus Oden soen, deze helft 

belast met cijnzen en pachten. 

 

Petrus filius quondam Johannis filii quondam Ghibonis de Wargartshusen 

medietatem ad se spectantem in duabus peciis terre sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri in loco dicto Wargart-(dg: husen)-shusen quarum una 

inter hereditatem Aleijdis filie Arnoldi de Wargartshusen ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Abe Truden soen (dg: soe) ex alio et altera 

inter hereditatem Johannis filii #quondam# Arnoldi Oden soen ex utroque 

latere coadiacentem sunt site ut dicebat vendidit dicto Johanni filio 

quondam dicti Arnoldi Oden soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus et paccionibus ex (dg: -inde) dicta medietate 

de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106v 10 do 10-06-1389. 

Johannes Custer van Middelberze verkocht aan Theodericus van Wolkenborch, 

tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes die Wever van Berze, een 

lijfpacht3 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis4,5, tuin en aangelegen stuk land, in 

Middelbeers, tussen Willelmus Vos van Berze enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 2 oude groten. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. 

 

Johannes Custer de Middelberze legitime vendidit Theoderico de 

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

Johannis die Wever de Berze vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno ad vitam dictorum Theoderici et 

Heijlwigis et non ultra Martini et in Busco tradendam ex domo et orto et 

pecia terre sibi adiacente (dg: sit) dicti venditoris sitis in parochia 

de Middelberze inter hereditatem Willelmi Vos de Berze ex uno et inter 

                         
3 Zie → BP 1181 p 129r 07 do 23-05-1398, overdracht van de lijfpacht. 
4 Zie → BP 1178 f 358r 01 do 24-02-1390, verkoop van een erfpacht uit dit 

huis etc met vermelding van de lijfpacht. 
5 Zie → BP 1180 p 095v 02 vr 09-01-1394, overdracht van dit huis etc, met 

vermelding van de lijfpacht. 
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communem plateam ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis exinde prius 

solvendis et (dg: s) et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106v 11 do 10-06-1389. 

Matheus zv Henricus van den Loeken gaf uit aan Marcelius zv Johannes gnd 

Pezegal (1) een stuk land in Nuenen, tussen Petrus van den Loeken en 

Henricus Aleijten soen enerzijds en Marcelius zv Johannes gnd Pezegael 

anderzijds, (2) een stukje tuin, gelegen op het eind van voornoemd stuk 

land, strekkend vanaf voornoemd stuk land tot aan een gemene weg, welk 

stukje tuin even breed is als het erfgoed van voornoemde Marcelius, dat 

direct ernaast ligt; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Marcelius tot onderpand 

(3) 1/3 deel van een stuk land, gelegen direct naast eerstgenoemd stuk 

land. 

 

Solvit Marcelius. Solvit Matheus. 

Matheus filius Henrici van den Loeken peciam terre sitam in parochia de 

Nuenen inter hereditatem Petri van den Loeken et Henrici Aleijten soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Mathei) #Marcelii filii Johannis dicti (dg: 

dicti) Pezegael ex alio# ex alio #+{BP 1178 f 106v 12 invoegen}# dedit ad 

hereditariam paccionem Marcelio filio Johannis dicti (dg: Pesegat ab 

eodem) Pezegal ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi 

exinde solvendo dando (dg: sibi ab alio hereditarie) etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio he[reditarie] purificationis et in Buscoducis tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Marcelius (dg: M) 

terciam partem pecie terre ad dictum Marcelium spectantis site contigue 

iuxta primodictam peciam terre pro solucione dicte paccionis ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 106v 12 do 10-06-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 106v 11} +. 

atque particulam orti sitam ad finem dicte pecie terre (dg: s) tendentem 

(dg: cum uno) a dicta pecia terre usque ad communem plateam et que 

particula orti continet eandem latitudinem quam habet hereditas dicti 

Marcelii sita contigue iuxta dictam particulam orti. 

 

1178 mf3 E 10 f. 107. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 10-06-1389. 

 anno LXXX nono mensis junii die X: donderdag 10-06-1389. 

 

BP 1178 f 107r 01 do 10-06-1389. 

Emondus van Weijndelsnest droeg over aan hr Goeswinus van Aa ridder zijn 

deel in een erfgoed gnd dat Tuisbroek, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Thede. 

 

Emondus de Weijndelsnest totam partem et omne jus sibi (dg: de m) 

competentes in hereditate dicta dat Tuijsbroec sita in parochia de 

Ghestel de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Thede (dg: in) ut dicebat 

supportavit domino Goeswino de Aa militi promittens ratam servare. Testes 

Aa et Berkel datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 107r 02 do 10-06-1389. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 107r 03 do 10-06-1389. 

Johannes Reijmbrant beloofde aan Henricus van Rijsen 70 dobbel mottoen, 3 
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Gelderse gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrant promisit Henrico de Rijsen (dg: LX) LXX dobbel 

mottoen scilicet III gulden #monete Ghelrie# pro II (dg: dobbel) dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 04 do 10-06-1389. 

Nijcholaus zvw Ghisbertus van den Broec verkocht aan Elizabeth van den 

Velde dvw Henricus van Mierle (1) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, die Elizabeth dvw Ghisbertus nzvw Johannes van de Broek 

beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, aan het eind van de 

akker gnd Raamakker, tussen hr Sijmon van de Broek priester enerzijds en 

voornoemde Nijcholaus anderzijds, en uit de helft van de sloot, tussen 

voornoemd stuk land en erfgoed van voornoemde Nijcholaus, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Rodolphus zv Theodericus gnd 

van den Broec beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode te leveren, gaande uit 1 zesterzaad roggeland, maat van Sint-

Oedenrode, in Sint-Oedenrode, achter de plaats gnd die Vloet, tussen 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Rodolphus zv Theodericus gnd van den 

Broec anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus filius quondam Ghisberti van den Broec hereditariam paccionem 

decem lopinorum siliginis mensure de Rode quam Elizabeth filia quondam 

Ghisberti filii naturalis quondam Johannis de Palude promiserat se 

daturum et soluturum dicto Nijcholao hereditarie purificationis et in 

Rode tradendam ex quadam pecia terre sita in parochia de Rode sancte Ode 

ad finem agri dicti communiter Raemacker inter hereditatem domini 

Sijmonis de Palude presbitri ex uno et inter hereditatem predicti 

Nijcholai ex alio et ex (dg: f) medietate fossati siti inter predictam 

peciam terre et inter hereditatem dicti Nijcholai prout in litteris atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Rodolphus filius Theoderici dicti van den Broec promisit se daturum et 

soluturum primodicto Nijcholao hereditarie purificationis et in Rode 

sancte Ode tradendam ex una sextariata terre siliginee mensure de Rode 

sita in parochia de Rode predicta retro locum dictum die Vloet inter 

hereditatem dicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii 

Theoderici dicti van den Broec ex alio tendente cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Nijcholai prout in 

litteris (dg: s) vendidit Elizabeth van den Velde (dg: supportavit) filie 

quondam Henrici de Mierle cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et (dg: sufficientem facere) 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Berkel et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 05 do 10-06-1389. 

Rodolphus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 06 do 10-06-1389. 

Johannes zvw Godefridus van den Elshout smid beloofde aan Adam van Mierd, 

tbv Ambrosius gnd Broes zvw voornoemde Godefridus van den Elshout, een 

n-erfcijns van 5 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 
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Johannes filius quondam Godefridi van den Elshout faber promisit super 

omnia (dg: Ade) Ade de Mierd ad opus Ambrosii dicti Broes filii dicti 

quondam Godefridi van den Elshout quod ipse Johannes dabit et exsolvet 

dicto Ambrosio Broes #suo fratri# hereditarium censum (dg: quatuor) 

quinque aude scilde Francie seu valorem hereditarie purificationis ex 

omnibus et singulis bonis dicti Johannis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1178 f 107r 07 do 10-06-1389. 

Ghevardus van den Vorstenbossche beloofde aan hr Rodolphus Vos en zijn 

broer Johannes 16 gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) te betalen. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche promisit domino Rodolpho Vos et Johanni 

eius fratri seu eorum alteri XVI (dg: Holl) gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 08 do 10-06-1389. 

Arnoldus Heijnmans soen van Druenen en zijn broer Johannes Heijnmans soen 

verkochten aan Wijnricus Screijnmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ 

roeden gnd gerden land in Drunen, tussen Heijnmannus gnd die Smit enerzijds 

en voornoemde Arnoldus Heijnmans soen anderzijds, strekkend van de tuin van 

Henricus Moelner tot aan de plaats gnd ter Steet toe, (2) 3 gerden land in 

Drunen, tussen Eligius gnd Loij zv Johannes gnd Haenkens enerzijds en 

voornoemde 1½ roeden anderzijds, strekkend van de gemene weg van Drunen tot 

aan de plaats gnd ter Steet toe, (3) 5 gerden land in Drunen, tussen Ghibo 

gnd Teijen enerzijds en Godefridus Hamer anderzijds, strekkend van de 

gemene weg tot aan erfgoed van die van Udenhout; voornoemde 1½ en 3 roeden 

land waren al belast met de hertogencijns, de 5 roeden land waren al belast 

met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Arnoldus Heijnmans soen de Druenen (verbeterd uit: Bruenen) et Johannes 

Heijnmans soen eius frater hereditarie vendiderunt Wijnrico Screijnmaker 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex una et dimidia 

virgatis dictis gherden terre sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Heijnmanni dicti die Smit (dg: ex uno et inter Melijs soen) 

ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Heijnmans soen ex alio 

tendentibus ab orto Henrici Moelner usque ad locum dictum ter Steet toe 

atque ex tribus virgatis dictis gherden terre sitis in dicta parochia de 

Druenen inter hereditatem (dg: Eliza) Eligii dicti Loij filii Johannis 

dicti (dg: Haenle) Haenkens ex uno #et# inter dictas unam et dimidiam 

virgatas terre ex alio tendentibus a communi platea de Druenen usque ad 

locum dictum ter Steet toe ut dicebant item ex quinque virgatis terre 

dictis gherden sitis in parochia de Druenen inter hereditatem Ghibonis 

dicti Teijen ex uno et inter hereditatem Godefridi Hamer (dg: de 

Bardwijc) ex alio tendentibus a communi platea usque ad hereditatem 

illorum de Udenhout ut dicebant promittentes (dg: super) indivisi super 

omnia (dg: haben) habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis ex dictis una et dimidia virgatis et 

ex dictis tribus virgatis terre de jure solvendo et excepta hereditaria 

paccione unius modii (dg: silig) siliginis ex dictis quinque virgatis 

terre solvenda annuatim et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 09 do 10-06-1389. 

Johannes en Elizabeth, kv Johannes Spikerman, beloofden aan broeder 

Henricus van Os kloosterling van Porta Celi 38 gulden geld van Gelre of de 

waarde met Maria-Geboorte aanstaande (wo 08-09-1389) te betalen, en 37 

gulden geld van Gelre of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-
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1389) te betalen. 

 

Johannes et Elizabeth (dg: f) liberi Johannis Spikerman promiserunt 

fratri Henrico de Os (dg: ad opus conventus) conventuali de Porta Celi 

XXXVIII gulden (dg: Ghel) monete Ghelrie seu valorem ad festum 

nativitatis beate Marie proxime futurum persolvendos atque XXXVII gulden 

monete Ghelrie seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 10 do 10-06-1389. 

Petrus gnd die Vrieze, zijn broer Gheerlacus Tielen soen en Johannes van 

Dijest zv Johannes van Dijest, wonend in Meerwijk, beloofden aan Willelmus 

van Ghele 24 mud haver, Bossche maat, minus 1 plak, met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Petrus dictus die Vrieze et Gheerlacus Tielen soen eius frater et 

Johannes de Dijest filius (dg: .) Johannis de Dijest commorantes in 

Merewijc promiserunt Willelmo de Ghele XXIIII modios avene mensure de 

Busco #scilicet# de meliori avena (dg: ve) etc que vendetur in Busco 

tempore solucionis dicte avene minus una placke ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 11 do 10-06-1389. 

Gerardus die Vrieze zv Johannes die Vrieze van Buekeleer verkocht aan 

Danijel Roesmont een b-erfcijns van 15 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, 3 lopen gerst groot, in Veghel, ter 

plaatse gnd op die Boect, tussen Willelmus van Eijcke enerzijds en 

Elizabeth wv Gerardus Biggen anderzijds. 

 

Gerardus die Vrieze filius (dg: quondam) Johannis die Vrieze de Buekeleer 

hereditarie vendidit Danijeli Roesmont hereditarium censum XV solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre (dg: s) tres 

lopinos (dg: siliginis) ordei in semine capiente sita in parochia de 

Vechel in loco dicto op die Boect inter hereditatem Willelmi de Eijcke ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Gerardi Biggen ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 12 do 10-06-1389. 

Ludovicus zvw Theodericus Proefts van Empel verkocht aan Goeswinus zvw 

Andreas van Bernheze 1 morgen 8 roeden land, in Empel, ter plaatse gnd in 

het Raats Kamp, tussen voornoemde Goeswinus enerzijds en Willelmus van 

Berze anderzijds, belast met een deel van een sloot, gnd de Orberste Grave, 

aldaar, hierbij horend. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici Proefts de Empel unum iuger et VIII 

virgatas terre sitas in parochia de Empel in loco dicto int Raets Camp 

inter hereditatem Goeswini filii quondam Andree de Bernheze ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Berze ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Goeswino promittens warandiam et obligationem deponere excepta quadam 

#parte# fossati (dg: -o) dicti (dg: -o) den Orbersten Grave ibide sito 

spectante ad dictum iuger et VIII virgatas terre de jure spectante. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107r 13 do 10-06-1389. 

En hij kan terugkopen met Sint-Martinus over 3 jaar (ma 11-11-1392), dwz 

tot een maand ervoor of erna, met 30 Hollandse gulden of de waarde. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannea van de Kloot, Arnoldus 

Henssen soen soen van Os, Petrus die Vrieze en zijn zoon Gheerlacus Eelen. 
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Et poterit redimere a festo Martini proxime futuro ultra tres annos 

scilicet per mensem precedentem et infra mensem sequentem cum XXX Hollant 

gulden seu valorem ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de 

Globo Arnoldo (dg: de) Henssen soen soen de Os Petro die Vrieze et 

Gheerlaco Eelen soen eius filio anno LXXX nono mensis junii die X hora 

complete. 

 

1178 mf3 E 11 f. 107v. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 12-06-1389. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 16-06-1389. 

 

BP 1178 f 107v 01 za 12-06-1389. 

Margareta wv Hubertus van Gorbordingen, haar kinderen Hubertus en Jacoba, 

en Hubertus Voernts soen van Vijanen ev Beatrix, dv voornoemde Margareta en 

wijlen Hubertus, deden tbv Ghisbertus van den Hazenbossche bv voornoemde 

jkvr Margareta afstand van6 (1) de helft, die behoorde aan Jacobus bv 

voornoemde Margareta, in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Berwout enerzijds en erfgoed van 

Tielmannus Mathijs soen anderzijds, (2) ½ morgen van voornoemde wijlen 

Jacobus, ter plaatse die Hoge Vogeldonk, (3) een b-erfpacht van 22 lopen 

rogge, die Petrus Wouten soen levert, gaande uit erfgoederen in Blaerthem 

Sint-Severinus, (4) een b-erfpacht van 8 lopen graan, 2/3 rogge en 1/3 

gerst, gaande uit de goederen gnd te Hetsenrode, in Woensel, (5) een 

b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Eindhoven, gaande uit de goederen gnd 

der Kauwerstijnster Goede die nu behoren aan Elizabeth van der Voert, in 

Blaerthem Sint-Severinus, (6) een b-erfcijns van 10 pond met 

cijnshoenderen, met Sint-Thomas in Oisterwijk te leveren, welke cijns 

eertijds was van Johannes van Watermael, (7) een hoeve van 15 bunder in 

Helvoirt, tussen Johannes van den Dijk enerzijds en een zekere Spilmaker 

anderzijds, met gebouwen, (8) 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

op die Riedonk, die eertijds waren van Ghibo van den Hoevel, (9) de helft 

van een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd op het Groot Laar, welke hoeve 

Henricus Collart als hoevenaar beteelde, (10), de helft van een beemd in 

Helvoirt, ter plaatse Leendonk, tussen wijlen Mechtildis Berwout enerzijds 

en voornoemde Margareta anderzijds, (11) een b-erfcijns van 10 schelling, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Lambertus gnd Zegher in Den Bosch, over 

de Visbrug, naast erfgoed van Arnoldus Thijskens, (12) een lopen land in 

Helvoirt, achter de tuin van wijlen Lambertus gnd Lemmen Lisen soen, naast 

erfgoed van voornoemde Ghiselbertus van den Hazenbossche. 

 

Margareta relicta quondam Huberti de Gorbordingen Hubertus et (dg: Hub) 

Jacoba eius (dg: filie) liberi cum tutore et Hubertus Voernts soen (dg: 

d) de Vijanen maritus et tutor legitimus Beatricis eius filie uxoris 

filie dictorum Margarete et quondam Huberti super medietate que ad 

Jacobum fratrem olim dicte Margarete spectare consuevit in domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Johannis Berwout 

ex uno et inter hereditatem Tielmanni Mathijs soen ex alio item super 

dimidio jugero terre dicti quondam Jacobi sito in loco dicto die Hoge 

Vogeldonc item super hereditaria paccione viginti duorum lopinorum 

siliginis quos Petrus Wouten soen solvere tenetur annuatim ex 

hereditatibus sitis in Blaerthem sancti Severini item #super# hereditaria 

paccione octo lopinorum bladi pro duabus partibus siligo et pro tercia 

parte ordeum solvenda annuatim ex bonis dictis te Hetsenrode sitis in 

parochia de Woensel item super hereditaria paccione septem modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven solvenda hereditarie ex bonis dictis der 

Kauwerstijnster Goide nunc ad Elizabeth van der Voert spectantibus sitis 

in Blaerthem sancti Severini item super hereditario censu decem librarum 

census cum pullis censualibus ad eundem censum de jure spectantibus 

                         
6 Zie ← BP 1177 f 348v 01 vr 08-03-1387, deling: al deze goederen vormden 

een lot. 
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solvendo hereditarie in festo Thome apostoli et in Oesterwijc tradendo et 

qui census fuerat dudum Johannis de Watermael item super quodam manso 

quindecim bonaria continente sito in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti 

Spilmaker ex alio cum suis edificiis item super duobus bonariis prati 

sitis in parochia de Oesterwijc ad locum dictum op die Riedonc et que 

(dg: fuerant) fuerant dudum Ghibonis van den Hoevel item super medietate 

mansi cum suis attinentiis siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

opt Groet Laer et quem mansum cum suis attinentiis Henricus Collart 

tamquam colonus colere consuevit item medietas cuiusdam prati siti in 

parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc inter hereditatem (dg: d) 

quondam Mechtildis Berwout ex uno et inter hereditatem dicte Margarete ex 

alio item super hereditario censu X solidorum solvendo hereditarie ex 

hereditate quondam Lamberti dicti Zegher sita in Busco ultra pontem 

piscium iuxta hereditatem Arnoldi Thijskens atque super una lopinata 

terre sita in parochia de Helvoert retro ortum (dg: Arnoldi Lemmens) 

quondam Lamberti dicti Lemmen Lisen soen iuxta hereditatem Ghiselberti 

van den Hazenbossche et super jure ad opus dicti Ghisberti van den 

Hazenbossche fratris dicte domicelle Margarete renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Willelmus et Emondus datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1178 f 107v 02 za 12-06-1389. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Godefridus een n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit goederen van wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, gnd 

Herle Berg, in Veghel. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe hereditarie vendidit Johanni 

(dg: fratri) suo fratri filio dicti quondam Godefridi hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex bonis dicti 

(dg: -s) quondam Godefridi de Erpe dictis (dg: te) Herle Berch sitis in 

parochia de Vechel et ex eius attinentiis universis promittens super 

habita et habenda warandiam (dg: et aliam obligationem deponere) et 

sufficientem facere. Testes Aa et Emondus datum sabbato post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 107v 03 za 12-06-1389. 

Hubertus van Goubordingen droeg over aan Leonius zvw Petrus van Erpe een 

stuk land, gnd dat Haverland7, in Erp, tussen voornoemde Leonius zvw Petrus 

van Erpe enerzijds en Heijnmannus Lonijs soen anderzijds. 

 

Hubertus de Goubordingen peciam terre dictam dat Haverlant sitam in 

parochia de Erpe inter hereditatem Leonii filii quondam Petri de Erpe ex 

uno #et# inter hereditatem (dg: Joh Heijn) Heijnmanni Lonijs soen ex alio 

supportavit dicto Leonio filio quondam Petri de Erpe promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 107v 04 za 12-06-1389. 

Voornoemde Hubertus van Goubordingen verklaarde ontvangen te hebben van 

Leonius zvw Petrus van Erpe alle geldsommen, die voornoemde Leonius 

verschuldigd was aam voornoemde Hubertus, van alle erfgoederen, die 

voornoemde Leonius verworven had van voornoemde Hubertus. 

 

Dictus Hubertus palam recognovit sibi fore satisfactum (dg: .) per 

Leonium filium dicti quondam Petri de Erpe ab omnibus debitis et 

pecuniarum summis que et quos ipse Leonius debebat dicto Huberto ab 

omnibus hereditatibus quas dictus Leonius erga dictum Hubertum 

                         
7 Zie ← BP 1177 f 093v 05 za 02-01-1384 (10), erfdeling onder meer mbt het 

Haverland. 
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acquisiverat a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 107v 05 za 12-06-1389. 

Jkvr Margareta wv Hubertus van Goubordingen, haar dochter Jacoba en 

Hubertus Voernts soen ev Beatrix, dv voornoemde jkvr Margareta en wijlen 

Hubertus, droegen over aan Hubertus van Ghoubordingen zv voornoemde jkvr 

Margareta hun deel in 25 mud rogge b-erfpacht, maat van Oerle, met Lichtmis 

op de onderpanden te leveren, gaande uit goederen in Blaerthem Sint-

Severinus, die waren van wijlen Woltherus gnd Coman, en welke goederen 

Johannes gnd Coman zv jkvr Elisabeth wv Henricus gnd Coman en Maechelinus 

van Maastricht uitgegeven hadden aan Henricus Bloijs, voor (1) 2 mud rogge 

aan Jacobus zvw Copkinus Aven soen, (2) 1 sterling aan de hertog, (3) 

voornoemde 25 mud rogge. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Huberti de Goubordingen Jacoba eius 

filia cum tutore et Hubertus Voernts soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Beatricis sue uxoris filie dictorum domicelle Margareta et 

quondam Huberti (dg: hereditariam) totam partem et omne jus ipsis quovis 

modo competentes in (dg: hereditaria paccione) viginti quinque modiis 

siliginis #hereditarie paccionis# mensure de Oerle solvendis hereditarie 

purificationis et supra bona infrascripta tradendis ex bonis sitis in 

Blaerthem sancti Severini que fuerant quondam Woltheri dicti Coman et que 

bona Johannes dictus Coman filius domicelle Elisabeth relicte quondam 

Henrici dicti Coman et Maechelinus de Traiecto Inferiori Henrico Bloijs 

pro duobus modiis siliginis Jacobo filio quondam Copkini Aven soen et pro 

uno sterlingo domino nostro duci inde solvendis et pro predictis XXV 

modiis siliginis dicte mensure (dg: Henrico dicto Bloijs) dederant ad 

pactum prout in litteris #quas vidimus# hereditarie supportaverunt 

Huberto de Ghoubordingen filio dicte domicelle Margarete (dg: simul cum 

litteris et jure) promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 107v 06 za 12-06-1389. 

Hubertus en Jacoba, kvw Hubertus van Ghoubordingen, en Hubertus Voernts 

soen ev Beatrix dvw voornoemde Hubertus deden tbv jkvr Margareta mv 

voornoemde Hubertus, Jacoba en Beatrix afstand van een b-erfcijns van 20 

pond geld, die Woltherus gnd Woijcken zvw Henricus Belen soen van Strijp 

met Lichtmis moet betalen, gaande uit een hoeve, gnd ter Ynden, in 

Blaerthem Sint-Severinus. 

 

Hubertus et Jacoba liberi quondam Huberti de Ghoubordingen cum tutore et 

Hubertus Voernts soen maritus ut supra super hereditario censu viginti 

librarum monete quem Woltherus dictus Woijcken filius quondam Henrici 

Belen soen de Strijp solvere tenetur hereditarie purificationis ex manso 

dicto ter Ynden sito in parochia de Blaerthem sancti Severini et ex eius 

attinentiis atque super toto jure ad opus domicelle Margarete matris 

dictorum Huberti Jacobe et Beatricis hereditarie renunciaverunt ita 

videlicet quod dicta domicella Margareta suam liberam voluntatem facere 

posset cum censu predicto sine contradictione cuiuscumque promittentes 

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

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 107v 07 za 12-06-1389. 

Hubertus van Ghoubordingen deed tbv jkvr Margareta mv eerstgenoemde 

Hubertus, voor de duur van haar leven, afstand van alle erfgoederen, die 

wijlen zijn voornoemde vader Hubertus en zijn oom Jacobus zvw Maechelinus 

van Tricht na hun overlijden hadden nagelaten. Eerstgenoemde Hubertus 

behoudt, na overlijden van voornoemde jkvr Margareta, zijn rechten hierin. 
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Hubertus de Ghoubordingen super omnibus hereditatibus quas quondam 

Hubertus eius pater atque Jacobus filius quondam Maechelini de Traiecto 

eius avunculus in eorum morte post se relinquerunt quocumque locorum 

sitis atque super toto jure ad opus domicelle Margarete matris primodicti 

Huberti quoad vitam dicte domicelle Margarete legitime renunciavit 

promittens ratam servare salvo tamen primodicto Huberto post mortem dicte 

domicelle Margarete suo jure sibi in eisdem hereditatibus competituro. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 107v 08 za 12-06-1389. 

Hubertus van Ghoubordingen beloofde aan zijn moeder jkvr Margareta, tbv 

andere kv voornoemde jkvr Margareta, bij de deling van de goederen, die 

wijlen zijn vader Hubertus nagelaten had, resp. die zijn voornoemde moeder 

jkvr Margareta zal nalaten, alle erfgoederen, cijnzen en pachten in te 

brengen, die zijn voornoemde moeder jkvr Margareta eerder aan hem gegeven 

had. 

 

Hubertus de Ghoubordingen promisit super omnia domicelle Margarete eius 

matri (dg: f di) ad opus aliorum liberorum dicte domicelle Margarete si 

dictus Hubertus ad communem divisionem hereditariam faciendam de bonis 

que Hubertus quondam eius pater in eius morte post se relinquit et que 

?que dicta domicella Margareta eius mater post se relinqueret venire 

voluerit extunc dictus Hubertus omnes hereditates census et pacciones 

quos dicta domicella Margareta eius mater sibi prius dederat vel valorem 

eorundem ad eandem divisionem importabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 107v 09 wo 16-06-1389. 

Truda dvw Zegerus gnd Lexus droeg over aan Heijlwigis wv Johannes gnd Neve 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes zv Nicholaus gnd van Heze 

wollenklerenwever beloofd had aan voornoemde Truda, een helft te betalen 

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

Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Theodericus Mertens 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Os anderzijds. Ter meerdere zekerheid 

stelde Johannes zv Johannes Herinc tot onderpand een huis en erf in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van 

Postel, tussen erfgoed van Coel Bresser enerzijds en erfgoed van Willelmus 

Herinc anderzijds. 

 

Truda filia quondam Zegeri dicti Lexus cum tutore hereditarium censum 

(dg: q) quatuor librarum monete quem Johannes filius Nicholai dicti de 

Heze textor laneorum promiserat se daturum et soluturum dicte Trude anno 

quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Theoderici Mertens 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Os ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Heijlwigi relicte quondam Johannis dicti Neve cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et ad maiorem securitatem solucionis dicti census 

Johannes filius Johannis Herinc domum et aream sitam in Busco (dg: sitam) 

in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula inter 

hereditatem Coel Bresser ex uno et hereditatem Willelmi Herinc ex alio ad 

pignus imposuit et promisit super omnia dictas duas domos et areas 

sufficientem facere. Testes Gerardus et ?W datum quarta post octavas 

penthecostes. 

 

1178 mf3 E 12 f. 108. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 16-06-1389. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 14-06-1389. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 15-06-1389. 

 

BP 1178 f 108r 01 wo 16-06-1389. 

Johannes zv Johannes Herinc beloofde aan Truda dvw Zegerus Lexus een 
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lijfrente van 3 pond geld, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius Johannis Herinc promisit !promisit [super] omnia se 

daturum Trude filie quondam Zegeri Lexus vitalem pensionem trium librarum 

monete [solvendam] anno quolibet ad eius vitam Johannis et pro primo 

ultra annum ex omnibus suis bonis ut dicebat tali condicione. Testes 

Gerardus et Willelmus datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 108r 02 wo 16-06-1389. 

Alexus gnd Lexus zvw Henricus van Aken beloofde aan zijn moeder voornoemde 

Truda een lijfrente van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Alexus dictus Lexus filius quondam Henrici de Aken promisit super omnia 

se daturum dicte Trude #sue matri# vitalem pensionem trium librarum 

monete anno quolibet ad eius vitam et non ultra in festo nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis ut dicebat et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 03 ma 14-06-1389. 

Hermannus van Loen verkocht aan Jacobus van Oefel 3 morgen ½ hont land, in 

Deurne, tussen Heijmericus van der Aelsvoert enerzijds en een kamp gnd 

Lomans Kamp anderzijds, belast met waterlaten. 

 

Hermannus de Loen tria jugera et dimidium hont terre sita in parochia de 

Doerne inter hereditatem Heijmerici van der Aelsvoert ex uno et inter 

campum dictum communiter Lomans Camp ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo de Oefel promittens warandiam et obligationem deponere 

[tamquam] de vero allodio exceptis aqueductibus. Testes Willelmus et 

Emondus datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 108r 04 ma 14-06-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 42 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (zo 01-08-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLII Hollant gulden vel valorem ad 

festum Petri ad vincula proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 05 ma 14-06-1389. 

Godefridus van Geldorp zv Philippus beloofde aan Philippus Jozollo 25 

Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 

16+31+31+30+1=109 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus de Geldorp #filius Philippi# promisit Philippo Jozollo XXV 

scuta Francie ad Remigii proxime persolvendos pena I. Testes Aa et 

Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 06 ma 14-06-1389. 

Petrus zvw Zegerus gnd Gentoes soen verkocht aan Johannes zvw Godefridus 

van Erpe een stuk land, in Veghel, tussen Heilwigis gnd van Beirct 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem overgedragen door 

Boijdekinus zvw Gerardus gnd Vrijese, met gebouwen. Verkoper en zijn zoon 

Arnoldus beloofden lasten af te handelen. 

 

Petrus filius quondam Zegeri dicti Gentoes soen quandam peciam terre 

sitam in parochia de Vechel inter hereditatem Heilwigis dicte de Beirct 

ex uno et inter communem platheam (dg: ibid) ex alio supportatam sibi a 

Boijdekino (dg: dicto H) filio quondam Gerardi dicti (dg: Vrijese) 

Vrijese prout in litteris simul cum edificiis in eadem consistentibus 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe supportavit 

cum litteris et jure promittentes et cum eo Arnoldus eius filius super 
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habita et habenda warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 07 ma 14-06-1389. 

Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 08 ma 14-06-1389. 

Voornoemde Petrus zvw Zegerus gnd Gentoes soen en zijn zoon Arnoldus 

droegen over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 3 strepen land, in 

Veghel, ter plaatse gnd Nennengeloect, beiderzijds tussen Petrus van der 

Mosellen. 

 

Dictus Petrus et Arnoldus eius filius (dg: str) tres strepas terre sitas 

in parochia de Vechel in loco dicto Nennengeloect inter hereditates Petri 

(dg: fa) van der Mosellen ex utroque latere cum earum attinentiis 

hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 09 ma 14-06-1389. 

Petrus gnd Lijskens soen van Vechel en zijn kinderen Arnoldus, Elisabeth en 

Aleidis verkochten aan Johannes nzvw Henricus van Mierle een stuk land, in 

Veghel, tussen Cristina gnd des Leenvolghers enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Petrus van der Moest, met 

gebouwen, belast met 12 penning cijns aan Johannes Buekelaer, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Veghel, en 20 schelling geld aan 

Boijdekinus gnd Hoet. 

 

Petrus dictus Lijskens soen de Vechel Arnoldus Elisabeth #et Aleidis# 

eius liberi cum tutore peciam terre sitam in parochia de Vechel inter 

hereditatem Cristine dicte des Leenvolghers ex uno et (dg: h) inter 

communem platheam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam 

Petri van der Moest #cum edificiis# ut dicebat hereditarie vendiderunt 

Johanni filio naturali quondam Henrici de Mierle promittentes cum tutore 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

denariis census Johanni Buekelaer hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Vechel atque XX solidis monete Boijdekino dicto Hoet 

prius [exinde] solvendis. Testes Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 10 ma 14-06-1389. 

Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 11 ma 14-06-1389. 

Arnoldus zvw Rodolphus Luwe deed afstand. 

 

Arnoldus filius quondam Rodolphi Luwe super premissa et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum #supra#. 

 

BP 1178 f 108r 12 ma 14-06-1389. 

Arnoldus Ruver van Empel en Godefridus Jans soen beloofde aan Philippus 

Jozollo 36 oude Franse schilden, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389; 16+31+31+30+1=109 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Ruver de Empel Godefridus Jans soen promiserunt Philippo Jozollo 

XXXVI aude scuta Francie ad Remigii proxime persolvenda pena II. Testes 
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Aa et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 13 ma 14-06-1389. 

Ghisbertus zv Theodericus Proest van Empel en zijn broer Willelmus 

beloofden aan Philippus Jozollo 30 Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389; 16+31+31+30+1=109 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Ghisbertus filius Theoderici Proest de Empel Willelmus eius frater 

promiserunt Philippo Jozollo XXX scuta Francie ad Remigii proxime 

persolvenda pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 108r 14 ma 14-06-1389. 

Willelmus zv Theodericus Proefst van Empel en zijn broer Ghisbertus 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 30 oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 16+31+31+30+1=109 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Willelmus filius Theoderici Proefst de Empel et Ghisbertus eius frater 

promiserunt dicto Philippo (dg: XXVIII) XXX aude scilde Francie ad 

Remigii proxime persolvendos pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 15 di 15-06-1389. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet van Empel verkocht aan Johannes zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns8 van 3 oude schilden geld van de koning 

van Frankrijk of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Lambertus Raet, in Empel, tussen 

Bernardus Gobels soen enerzijds en Ghisbertus Peters soen anderzijds, reeds 

belast met een lijfrente van 5 pond aan Thomas Willems soen op diens leven, 

een b-erfcijns van 29 schelling, en 5 hoenderen, (2) 1 morgen land van 

verkoper, in Meerwijk, ter plaatse gnd in Gerijt Neven Kamp, tussen wijlen 

Jacobus gnd Cop Govij enerzijds en Arnoldus Ruver anderzijds, (3) 5 hont 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd ten Hostaden, tussen Willelmus Kuijf 

enerzijds en kvw Henricus gnd Hornics anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum (dg: 

trium au) trium aude scilde #monete regis Francie# seu valorem solvendum 

hereditarie Petri ad cathedram ex domo et orto (dg: sitis in parochia de 

Emp) quondam Lamberti Raet (dg: di) predicti sitis in parochia de Empel 

inter hereditatem Bernardi Gobels soen ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti Peters soen ex alio item ex (dg: uno iug) uno iugero terre 

dicti venditoris sito in jurisdictione de Merewijc in loco dicto in 

Gerijt Neven Camp inter hereditatem quondam Jacobi dicti Cop Govij ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Ruver ex alio item ex quinque hont terre 

sitis in dicta jurisdictione de Merewijc in loco dicto ten Hostaden inter 

hereditatem Willelmi (dg: Kij) Kuijf ex uno et inter heredtatem liberorum 

quondam Henrici dicti Hornics ex alio (dg: J) promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: quinque) 

vitali pensione quinque librarum Thome Willems soen #ad eius vitam# (dg: 

ex dictis domo et orto prius solvenda) et hereditario censu XXIX 

solidorum et quinque pullis ex dictis domo et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Emont datum tercia post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 108r 16 di 15-06-1389. 

Johannes Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
8 Zie → BP 1180 p 700v 04 za 17-02-1397, maning van 3 achterstallige jaren. 
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Johannes Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 17 di 15-06-1389. 

Arnoldus van den Velde en Johannes Eelkens soen beloofden aan Johannes van 

Ouden 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-

11-1389) te betalen. 

 

Arnoldus van den Velde #et Johannes (dg: ..) Eelkens soen# (dg: promisit) 

promisit Johanni de Ouden X Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos (dg: testes datum supra). Testes Heijme et Aggere 

datum [supra]. 

 

BP 1178 f 108r 18 di 15-06-1389. 

Yudocus Bruijstens maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Walterus van Hijntam met zijn goederen. 

 

Yudocus Bruijstens omnes vendicones et alienacones factas per Walterum de 

Hijntam cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 19 di 15-06-1389. 

Johannes van Ouden droeg over aan Zibertus van Hoculem 50 gulden, 100 

gulden en 64 gulden, aan voornoemde Johannes beloofd door Petrus gnd 

Lijskens soen van Vechel, Arnoldus zv Rodolphus gnd Luwe van Empel en 

Denkinus Claes soen van Empel, met de brieven en adiusticatie en 

proclamatie, door voornoemde Johannes van Ouden gedaan op goederen van 

voornoemde Petrus, Arnoldus en Denkinus, staande in het boek van de stad 

Den Bosch. Voornoemde Zibertus zal, op basis van het voornoemde, slechts de 

goederen van voornoemde Petrus Lijskens soen verkopen en niet de goederen 

van voornoemde Arnoldus en Denkinus: zodra de goederen van voornoemde 

Petrus gerechtelijk zullen zijn verkocht, dan zal voornoemde Zibertus 

voornoemde brieven, aan hem door voornoemde Johannes van Ouden 

overgedragen, vernietigen. 

 

Johannes de Ouden quinquaginta aureos florenos communiter gulden vocatos 

boni auri et iusti ponderis atque centum aureos florenos communiter 

gulden vocatos auri et [pon]deris ut prefertur atque sexaginta quatuor 

aureos florenos communiter gulden vocatos auri et ponderis ut prefertur 

promissos dicto Johanni a Petro dicto Lijskens soen [de] Vechel Arnoldo 

filio Rodolphi dicti Luwe de Empel et Denkino Claes soen de Empel prout 

in litteris supportavit Ziberto de Hoculem cum litteris et jure et 

adiusticatione et cum proclamatione a dicto Johanne !Johanne de Ouden 

factis et proclamatis super bonis dictorum Petri Arnoldi et Denkini 

contentis in libro oppidi de [Busco] tali condicione quod dictus Zibertus 

(dg: non) vendet vigore premissorum solum modo bona dicti Petri Lijskens 

soen et non bona dictorum Arnoldi et Denkini [?scilicet] quod cum bona 

dicti Petri vigore premissorum fuerint vendita per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco extunc dictus Zibertus dictas litteras sibi 

a dicto Johanne de [Ouden supportatas] rumpet et cancellabit. Testes 

Heijme et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 108r 20 di 15-06-1389. 

Goderadis dvw Goeswinus van de Steen droeg over aan Goeswinus van der 

Dijesen 1/8 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar oom mr 

Gerardus van de Steen, in ?5 morgen land van wijlen voornoemde mr Gerardus, 

ter plaatse gnd in Dalem. 

 

Goderadis filia quondam (dg: Joh) Goeswini de Lapide cum tutore unam 

octavam partem sibi de morte [quondam] magistri Gerardi de Lapide sui 

avunculi successione advolutam in ?quinque iugeribus terre (dg: sitis in) 

dicti quondam magistri Gerardi sitis in loco dicto in Dalem supportavit 

Goeswino van der Dijesen promittens cum tutore ratam servare. Testes 
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datum supra. 

 

1178 mf3 E 13 f. 108v. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 15-06-1389. 

 

BP 1178 f 108v 01 di 15-06-1389. 

Johannes van Herlaer heer van Merewijc verkocht aan Godefridus van Gheldorp 

zvw Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de goederen gnd het Goed van 

Huculen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, welke goederen eertijds 

waren van Petrus van Waderle, reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud 

rogge. 

 

Johannes (dg: de Morwijc) de Herlaer dominus de Merewijc hereditarie 

vendidit Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis tGoet de 

Huculen sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis fuerant dudum 

Petri de Waderle ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis prius solvenda et sufficientem facere. Testes Berkel et Emont 

datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 108v 02 di 15-06-1389. 

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Johannes van Herlaer heer van 

Merewijc (1) zijn hoeve gnd het Goed ten Beirgulen, in Vlierden, (2) zijn 

goederen gnd het Goed ten Broek, in Son, (3) een stenen huis en erf van 

wijlen Petrus van Waderle, in Den Bosch, aan de Vismarkt. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Theodericus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles mansum suum (dg: situm in parochia) 

dictum tGoet ten Beirgulen situm in pastoria de Vlierden cum suis 

attinentiis atque bona sua dicta tGoet ten Broec sita in parochia de 

Zonne cum suis attinentiis universis atque domum lapideam et aream 

quondam Petri de Waderle sita in Buscoducis ad forum piscium cum suis 

attinentiis universis ut dicebat supportavit Johanni de Herlaer domino de 

Merewijc promittens warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

domino Theoderico et non alteri. 

 

BP 1178 f 108v 03 di 15-06-1389. 

Willelmus Koc verwer beloofde aan de secretaris {Adam van Mierde}, tbv 

Mechtildis Vinnen, 200 oude schilden9 na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus of zijn vrouw. 

 

Willelmus Koc tinctor promisit mihi ad opus Mechtildis Vinnen CC aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes Heijme et Aggere datum supra. 

Tradetur littera dicto Willelmo vel eius uxori et non alteri. 

 

BP 1178 f 108v 04 di 15-06-1389. 

Nijcholaus zvw Gerardus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere en de 

broers Willelmus en Wellinus, kvw Nijcholaus Scilder de jongere, maakten 

een erfdeling van goederen, gnd ten Kerkhoven, in Moergestel, welke 

goederen waren van wijlen voornoemde Gerardus Scilder. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) een stuk land gnd die Lijnakker, 

beiderzijds tussen de gemene weg, (2) de westelijke helft van een akker gnd 

die Rietakker minus 5 lopen land van die akker, dwz wat die akker groter is 

                         
9 Zie → BP 1180 p 699r 05 do 15-02-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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dan 5 lopen wordt door de einden verdeeld, (3) de helft van een akker gnd 

die Kruisakker, door de einden te verdelen, te weten de helft richting de 

kerk van Moergestel, (4) de westelijke helft van een akker gnd die Hage 

Akker, door de einde te verdelen, (5) de westelijke helft van een akker gnd 

dat Hoge Nieuwelijn, door de einden te verdelen, met een hek gnd veken 

hangend aan het westelijke eind van die akker, belast met het onderhoud van 

dit hek en het onderhoud van omheiningen en de omwalling naast voornoemd 

hek, (6) een beemd gnd die Voertbeemd, (7) de helft van een eeusel, gnd 

Weideke, te weten de helft richting die Aa. 

Voornoemde Nijcholaus zal hieruit betalen (a) alle cijnzen, die wijlen 

voornoemde Gerardus Scilder uit geheel de goederen gnd te Kerkhoven 

betaalde, (b) aan Leonius van Andwerpia een b-erfpacht van 3 mud 

{graansoort niet vermeld} die voornoemde Leonius beurt uit voornoemde 

goederen, (c) aan voornoemde Wellinus Scilder een n-erfpacht van 5 mud 7 

lopen rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Wellinus uit geheel voornoemde goederen beurt, welke 

pacht van 7 mud voornoemde Wellinus verworven had van voornoemde 

Nijcholaus. Voornoemde broers Willelmus en Wellinus betalen, uit de 

erfgoederen, die aan hen ten deel zijn gevallen, (d) een n-erfpacht van 1 

mud 9 lopen rogge, Bossche maat, uit de b-erfpacht van 7 mud. Voornoemde 

Willelmus en Wellinus zullen een hek onderhouden, gnd dat hekken aan den 

Plasse. 

 

Nijcholaus filius quondam Gerardi Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris et Willelmus et Wellinus fratres liberi quondam (dg: Willelmi) 

#Nijcholai# Scilder (dg: s) junioris palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de bonis dictis ten Kerchoven cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Ghestel prope Oesterwijc que bona cum 

suis attinentiis fuerant dicti quondam Gerardi Scilder ut dicebant 

mediante qua divisione pecia terre dicta die (dg: H) Lijnacker sita inter 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem item medietas agri dicti 

die Rietacker (dg: sti sito in scilicet dividendo jamdictum agrum in duas 

partes equales per fines10 illa medietas que sita est versus occidens 

item medietas agri dicti die Cruijsacker) #minus tamen quinque lopinatis 

terre de eodem agro# scilicet dividendo residuum dicti agri die Rietacker 

vocati ultra dictas quinque lopinatas terre in duas partes equales #per 

fines illa# (dg: una) medietas de huiusmodi residuo que medietas sita est 

versus occidens item medietas agri dicti die Cruijsacker siti in dicta 

parochia scilicet dividendo huiusmodi agrum in duas partes equales per 

fines illa medietas que sita est versus ecclesiam (dg: ibidem) de Ghestel 

item medietas agri dicti die Hage Acker siti in dicta parochia scilicet 

dividendo huiusmodi agrum in (dg: per) duas partes equales (dg: illa 

medietas que) per fines illa medietas que sita est versus occidens item 

medietas agri dicti dat Hoghe Nuwelijn siti in dicta parochia scilicet 

dividendo huiusmodi agrum in duas partes equales per fines illa medietas 

que sita est versus occidens simul cum repagulo dicto veken (dg: pe) 

consistente et pendente ad finem eiusdem agri versus occidens et cum 

perpetua observacione eiusdem repaguli et cum observacione sepis et 

circumvallacionis (dg: consisten) #dicte heijmingen# eiusdem agri iuxta 

dictum repagulum item pratum dictum die (dg: Vorbe Vortb) Voertbeemt #cum 

suis attinentiis# item medietas pascue dicte Weijdeken (dg: scilicet illa 

medietas) site in dicta parochia scilicet illa medietas que sita est 

versus aquam dictam die Aa dicto Nijcholao cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes ratam servare tali condicione quod dictus 

Nijcholaus solvet ex premissis hereditatibus sibi in partem cessis ut 

prefertur omnes census quos dictus quondam Gerardus Scilder ex dictis 

integris bonis te Kerchoven vocatis cum suis attinentiis solvere 

consuevit et tenebatur (dg: sic quod aliis dampna exinde non eveniant) 

quoque dictus (dg: Leonius) Nijcholaus solvet (dg: an) annuatim ex dictis 

                         
10 per fines seu ex transverso; zie BP 1180 p 094r 04. 
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hereditatibus eo in partem cessis Leonio de Andwerpia hereditariam 

paccionem trium modiorum! mensure de Busco #quam dictus Leonius ex dictis 

bonis habet solvendam# et Wellino Scilder predicto hereditariam paccionem 

quinque modiorum (dg: siliginis mensure de Busco) et septem lopinorum 

siliginis mensure de Busco (dg: quos dicti Leonius et) #scilicet de 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus# Wellinus ex dictis (dg: bonis) integris bonis cum suis 

attinentiis solvendam habuit ut (dg: s) dicebat #et quam paccionem septem 

modiorum modiorum dictus Wellinus erga dictum Nijcholaum pridem 

acquisiverat# sic quod aliis dampna exinde non eveniant et quod ipse 

dictum repagulum dictum veken (dg: perpetue) cum dictis sepibus et 

circumvallacione dicta heijmingen perpetue observabit sic quod aliis 

dampna exinde eveniant ut dictus Nijcholaus palam recognovit et super 

habita et habenda promisit. 

Et simili modo dicti Willelmus et Wellinus fratres solvent ex 

hereditatibus eis in partem cessis hereditariam paccionem unius modii et 

novem lopinorum siliginis mensure de Busco scilicet de hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis quam dictus Wellinus annuatim ex 

dictis integris bonis cum suis attinentiis (dg: habuit) habet solvendos 

et quod ipsi Willelmus et (dg: Jo) Wellinus fratres observabunt perpetue 

in bona disposicione repagulum dictum (dg: he) #dat# hecken (dg: situm ad 

finem dicti agri dicti dat) aen den Plasse sic quod dicto Nijcholao 

dampna exinde non eveniant ut ipsi recognoverunt et super omnia 

promiserunt #et promisit super omnia# obligationem ex parte eorum 

deponere salva dicto Wel-#lino sua paccione#. Testes Aa et Coptiten datum 

tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 108v 05 di 15-06-1389. 

Voornoemde broers Willelmus en Wellinus, kvw Nijcholaus Scilder de jongere, 

kregen (1) de hofstad van voornoemde goederen, met een hek gnd dat Veken 

aan den Plasse, (2) 5 lopen roggeland, uit een akker gnd die Rietakker, te 

weten de 5 lopen richting het oosten, (3) de helft van de rest van 

voornoemde akker, door de einden te delen, te weten de helft richting 

voornoemde 5 lopen, richting het oosten, (4) de westelijke helft van een 

akker, gnd die Kruisakker, door de einden te delen, (5) de oostelijke helft 

van een akker, gnd Hage Akker, door de einden te delen, (6) de oostelijke 

helft van een akker gnd dat Hoge Nieuwelijn, door de einden te delen, (7) 

de helft van een eusel, gnd dat Weideke, te weten de helft richting 

Johannes van Brecht, (8) een stuk land, gnd dat Weerland, met een 

aangelegen stuk eusel gnd Driesse, (9) een beemd gnd dat Rosop. 

 

Et (dg: medietas) mediante qua divisione domistadium dictorum bonorum cum 

repagulo dicto dat Veken aen den Plasse item (dg: medietas agri die 

dicti) quinque lopinate terre siliginee de agro dicto die Rietacker 

scilicet ille quinque lopinate terre eiusdem agri que site sunt versus 

oriens atque medietas residui eiusdem agri die Rietacker vocati ultra 

dictas quinque lopinatas terre siliginee scilicet dividendo huiusmodi 

residuum dicti agri die Rietacker vocati in duas partes equales #per 

fines# illa medietas huiusmodi residui que medietas sita est versus 

dictas quinque lopinatas terre et versus oriens item medietas agri (dg: 

ag) dicti die Cruijsacker siti in dicta parochia scilicet dividendo 

eundem agrum in duas partes equales per fines illa medietas que sita est 

versus occidens item medietas agri dicti die Hage Acker siti in #dicta# 

parochia scilicet dividendo huiusmodi agrum in duas partes equales per 

fines illa medietas que sita est versus oriens item medietas agri dicti 

dat Hoghe Nuwelijn siti in dicta parochia scilicet dividendo huiusmodi 

agrum in duas partes equales per fines scilicet illa medietas que sita 

est versus oriens item medietas (dg: pas pecie pecie) pascue dicte (dg: 

dat) dat Weijdeken scilicet illa medietas que sita versus hereditatem 

Johannis de Brecht item pecia terre dicta dat Weerlant cum pecia pascue 

dicta (dg: die) Driessche eidem pecie terre adiacens item quoddam pratum 
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dictum dat (dg: Roso) Rosop cum suis attinentiis ut dicebant dictis 

Willelmo et Weliino cesserunt in partem promittens ratam servare additis 

condicionibus predictis per totum ut premittitur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 108v 06 di 15-06-1389. 

Johannes Kepken schonk aan Gerardus zvw Henricus Mudeken en diens vrouw 

Elizabeth dv voornoemde Gerardus Kepken (1) een kamp, in Geffen, ter 

plaatse gnd in het Rijsbroek, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 1½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in 

Kelners Hoeve, tussen Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken enerzijds en 

erfg vw Gerardus gnd Nollens soen anderzijds, (3) 4½ hont land, in 

Lithoijen, tussen Johannes van Ynghen enerzijds en Katherina gnd Godelden 

dochter anderzijds, belast met 9 penning cijns, 1 vat gnd scoutvaet, mout, 

½ roede maasdijk, zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes Kepken quendam campum situm in parochia de Gheffen in loco dicto 

int Rijsbroec inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque (dg: unum) unum et dimidium iugera terre 

sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto in Kelners Hoeve inter 

hereditatem Willelmi de Lent filii quondam Henrici Mudeken ex uno et 

inter hereditatem (dg: G) heredum quondam Gerardi dicti (dg: Nollek) 

Nollens soen ex alio atque quatuor et dimidium hont terre sita in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Johannis de Ynghen ex uno et 

inter hereditatem Katherine dicte (dg: d) Godelden dochter ex alio ut 

dicebat dedit et supportavit (dg: dicto Willelmo de Lent) #Gerardo filio 

quondam Henrici Mudeken# cum Elizabeth sua uxore #filia dicti Gerardi 

Kepken# nomine dotis ad jus oppidi promittens warandiam et (dg: w) 

obligationem deponere exceptis novem denariis census et (dg: ?dimidio) 

#uno# vaso dicto scoutvaet (dg: ex) brasii exinde solvendo et dimidia 

virgata aggeris Mose et aggeribus dictis zeghediken et aqueductibus ad 

premissa spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 108v 07 di 15-06-1389. 

Gerardus zvw Henricus Mudeken verkocht aan Goeswinus Moedel zvw Bernardus 

van Loen 1½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in Kelners Hoeve, 

tussen Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken enerzijds en erfg vw 

Gerardus Nollens soen anderzijds, belast met 9 penning cijns, 1 vat gnd 

scouvaet, mout, zegedijken en waterlaten. De brief overhandigen aan 

Godefridus Sceijvel. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Mudeken unum et dimidium iugera terre 

sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto in Kelners Hoeve inter 

hereditatem Willelmi de Lent filii quondam Henrici Mudeken ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Gerardi Nollens soen ex alio ut dicebat 

vendidit Goeswino Moedel filio quondam Bernardi de Loen promittentes et 

cum eo Gerardus Kepken warandiam et obligationem deponere (dg: et ..) 

exceptis novem denariis census et uno vaso dicto (dg: scouw) scouvaet 

brasii exinde solvendo et zegediken et aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. Tradetur littera Godefrido Sceijvel. 

 

BP 1178 f 108v 08 di 15-06-1389. 

Johannes van Ynghen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ynghen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 E 14 f. 109. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 18-06-1389. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 19-06-1389. 

 Secunda post sacramenti: maandag 21-06-1389. 
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BP 1178 f 109r 01 vr 18-06-1389. 

Henricus zvw Wolterus gnd Wellens soen, zijn broers Woltherus, Dedekinus en 

Egidius, en Johannes Bocke beloofden aan Philippus Jozollo 40 oude Franse 

schilden, met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389; 12+31+31+30+31+1=136 

dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus filius quondam Wolteri dicti Wellens soen Woltherus Dedekinus 

Egidius fratres dicti Henrici (dg: .) Johannes Bocke (dg: ?quadraginta 

aude sci) promiserunt Philippo Jozollo XL aude scilde Francie ad omnium 

sanctorum proxime persolvendos pena III. Testes Berkel et Willelmus datum 

in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 109r 02 vr 18-06-1389. 

(dg: alle voornoemde). 

 

(dg: dicti omnes). 

 

BP 1178 f 109r 03 vr 18-06-1389. 

Lambertus zv Reijnerus gnd Withoets soen van Nederwetten, zijn zuster 

Hilla, en Petrus zv voornoemde Hilla verkochten aan Lambertus van 

Geswinckel (voor 2/3) en Johannes van Scoeteldonc (voor 1/3) de helft in 

een kamp, in Gerwen, ter plaatse gnd Spetterdijk, tussen erfgoed van het 

klooster van Hoedonk enerzijds en Petrus gnd van Scoeteldonc anderzijds, te 

weten de helft richting de plaats gnd Spetterdijk, deze helft belast met 

een b-erfcijns van 7½ schelling oude pecunia en een erfcijns van 3 pond 

gemeen paijment. De eigenaars van de andere helft hebben recht van weg over 

deze helft. 

 

Lambertus filius Reijneri dicti Withoets soen de Nederwetten Hilla (dg: 

eius) soror dicti Lamberti cum tutore Petrus filius Hille predicte 

#medietatem# (dg: unam terciam medietatem spectantem partem #medietatis#) 

ad se spectantem in quodam campo sito in parochia de Gherwen ad locum 

dictum (dg: ter Spett inter hereditatem qu) Spetterdijc inter hereditatem 

conventus de Hoedonc ex uno et inter Petri dicti de (dg: Scote) 

Scoeteldonc ex alio #scilicet illam medietatem que sita est versus dictum 

locum Spetterdijc vocatum# vendiderunt Lamberto de Geswinckel et Johanni 

(dg: van der) de Scoeteldonc scilicet dicto Lamberto de Geswinckel pro 

duabus terciis partibus dicte medietatis et dicto Johanni de (dg: 

Geswinckel) #Scoeteldonc# pro una tercia parte (dg: pro una tercia parte 

dicte) dicte medietatis promittentes cum tutore warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere excepto hereditario censu septem (dg: sol) et 

dimidii solidorum antique pecunie et hereditario censu trium librarum 

communis pagamenti ex dicta integra medietate dicti campi solvendis tali 

condicione quod illi ad quos spectat reliqua medietas dicti campi 

obtinebunt in primodicta medietate viam eundi et redeundi et pergendi cum 

bestiis (dg: me) simul iugatis #dictis (dg: gezeijlt) gejoect# et cum 

equis funatis dictis geseelt totiens (dg: ind) quotiens indigebunt. 

Testes Heijme et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 109r 04 vr 18-06-1389. 

Hermannus van Zonne beloofde aan Johannes Vrient, tbv Arnoldus Vrient van 

Helmont, 17 Brabantse dobbel (dg: of de waarde), 2 Hollandse gulden voor 1 

dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1389) en de andere helft met Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1391). 

 

Hermannus de Zonne promisit Johanni Vrient ad opus (dg: Egidius) Arnoldi 

Vrient de Helmont XVII Brabant dobbel seu (dg: valorem) pro quolibet 

dobbel duos Hollant gulden mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum et mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 109r 05 vr 18-06-1389. 

Aleijdis dvw Hermannus van Zonne: (1) de helft van het woonhuis met 

ondergrond van voornoemde wijlen Hermannus, in Den Bosch, achter de plaats 

gnd die Oude Dieze, naast de stroom, te weten de helft aan de kant van de 

stroom, (2) de helft van de tuin van voornoemde Aleijdis, aldaar voor het 

huis, te weten de westelijke helft, gereserveerd voor voornoemde Aleijdis 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Aleijdis filia quondam Hermanni de Zonne cum tutore (dg: domum cum suo 

fundo dicti quondam Hermanni) medietatem domus #habitationis# cum suo 

fundo dicti quondam Hermanni site in Busco retro (dg: v) locum dictum die 

Aude Dijese (dg: s) iuxta aquam ibidem fluentem scilicet illam medietatem 

que sita versus dictam aquam atque medietatem orti dicte Aleijdis siti 

ibidem ante domum scilicet illam medietatem (dg: que) dicti orti que 

medietas sitas est versus occidens ut dicebat salvo tamen dicte Aleijdis. 

 

BP 1178 f 109r 06 vr 18-06-1389. 

Lambertus zv Reijnerus gnd Withoets soen van Nederwetten, zijn zuster Hilla 

en Petrus zv voornoemde Hilla deden tbv Heijmannus zvw Henricus Jans soens 

soen afstand van de zuidelijke helft van een kamp, in Gerwen, ter plaatse 

gnd Spetterdijk, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonk enerzijds en 

Petrus van Scoeteldonc anderzijds, met het recht van weg over de andere 

helft van dit kamp. 

 

Lambertus filius Reijneri dicti Withoets soen de Nederwetten Hilla soror 

eiusdem Lamberti cum tutore et Petrus filius dicte Hille super medietate 

cuiusdam campi siti in parochia de (dg: Ghewe) Gherwen ad locum dictum 

Spetterdijc inter hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et inter 

hereditatem Petri de Scoeteldonc ex alio scilicet super illa medietate 

que sita est versus meridiem #dictum zuden# simul cum jure eundi (dg: et 

pergendi) et redeundi et pergendi ab huiusmodi medietate per reliquam 

medietatem dicti campi cum bestiis simul iugatis dictis gejoect et cum 

equis funatis dictis geseelt ad opus Heijmanni filii quondam Henrici Jans 

soens soen #renunciaverunt# promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum heredum et 

coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 109r 07 vr 18-06-1389. 

Jutta dvw Johannes van Zoemer. 

 

Jutta filia quondam Johannis de Zoemer. 

 

BP 1178 f 109r 08 vr 18-06-1389. 

Lana dvw Petrus van Erpe maande 3 achterstallige jaren van 20 pond oude 

pecunia, die Johannes heer van Megen erfelijk aan hem moet betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel. 

 

Lana filia quondam Petri de Erpe XX libras antique pecunie quas Johannes 

dominus de Megen sibi solvere hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Petri ad cathedram ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Heijme et 

Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109r 09 za 19-06-1389. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnael droeg over aan Willelmus Brodeken, voor een 

periode van 24 jaar, 300 roeden moer, in Moergestel, tussen voornoemde 

Arnoldus Cleijnael enerzijds en Jacobus zv Johannes Noijden soen van 

Huesden anderzijds. Willelmus zal in die periode hieruit de turf uitgraven. 

Daarna komt de grond terug aan voornoemde Engbertus of zijn erfgenamen. 

 

Engbertus filius Arnoldi Cleijnael trecentas virgatas hereditatis dicte 

moer sitas in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem dicti 
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Arnoldi Cleijnael ex uno et inter hereditatem Jacobi filii Johannis 

Noijden soen de Huesden ex alio ut dicebat legitime supportavit Willelmo 

Brodeken ab eodem ad spacium (dg: XXII) XXIIII annorum possidendas 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus Willelmus (dg: dce) cespites ex premissis 

provenientes infra dictos XXIIII effodi faciet ?scilicet quod post dictos 

XXIIII annos fundus dictarum IIIc virgatarum ad dictum Engbertum vel ad 

eus veros heredes revertetur. Testes Berkel et Dordrecht datum sabbato 

post sacramenti. 

 

BP 1178 f 109r 10 za 19-06-1389. 

Walramus van Benthem: 900 en. 

 

Walramus de Benthem noningentos et. 

 

BP 1178 f 109r 11 ma 21-06-1389. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan, Gerardus van Kessel, 

Johannes zvw Johannes gnd Buc van Lijt, zijn broer Heijmericus, Godefridus 

Balijaert en Theodericus Herbrechts soen beloofden aan de secretaris, tbv 

hr Henricus kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch, 108 oude schilden 

of ander gouden paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen na 

maning en de andere helft met Hemelvaart (do 12-05-1390). 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan Gerardus de 

Kessel Johannes filius quondam Johannis dicti Buc de Lijt Heijmericus 

eius frater Godefridus Balijaert et Theodericus Herbrechts soen 

promiserunt #mihi ad opus# domini Henrici Boc canonici ecclesie sancti 

Johannis in Busco C et VIII aude scilt vel aliud aureum pagamentum 

eiusdem valoris mediatim ad eius monitionem et mediatim in festo 

assumptionis persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum secunda post 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 109r 12 ma 21-06-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109r 13 ma 21-06-1389. 

Vervolgens beloofden voornoemde schuldenaars voornoemd geld voor hun 

risico, moeite en kosten in het wisselkantoor van Luik, gnd rekenije van 

het kapittel van Sint-Lambertus, te betalen. 

 

Notum sit universis quod cum ita sic actum fuerit promiserunt dicti 

debitores quod ipsi dictam pecuniam sub eorum periculis laboribus et 

expensis in Leodiensi computario dicto (dg: rekeninge) rekenije capituli 

sancti Lamberti!. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109r 14 ma 21-06-1389. 

(dg: Eerstgenoemde Gerardus beloofde de anderen schadeloos te houden). 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: Promisit primodictus Gerardus s alios indempnes. Testes datum ut 

supra). 

 

BP 1178 f 109r 15 ma 21-06-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Happen soen droeg over aan zijn kinderen Johannes 

en Conegundis, tbv hen en Henricus en Willelmus, kv eerstgenoemde Johannes, 

al zijn erfgoederen, die hij thans heeft of later zal verkrijgen, belast 

met lasten. Eerstgenoemde Johannes behoudt een lijfpacht van 8 mud rogge, 

maat van Oerle, die voornoemde Johannes en Conegundis aan hun voornoemde 
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vader beloofden. De brief overhandigen aan zijn voornoemde zoon Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Happen soen omnes et singulas 

hereditates suas (dg: quo) ab ipso ad presens habitas et imposterum 

acquirendas quocumque locorum sitas ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni et (dg: Elisabeth) #Conegundi# suis liberis ad opus ipsorum et ad 

opus Henrici et Willelmi liberorum primodicti Johannis promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde faciendis et 

solvendis salva primodicto Johanni vitali pensione octo modiorum 

siliginis mensure de Oerle quam dicti Johannes et (dg: Elis) #Conegundis# 

(dg: dicto) primodicto Johanni eorum patri ad eius vitam coram scabinis 

infrascriptis promiserant. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni suo 

filio. 

 

BP 1178 f 109r 16 ma 21-06-1389. 

Vervolgens beloofden voornoemde Johannes en Conegundis, kv eerstgenoemde 

Johannes, aan hun voornoemde vader een lijfpacht van 8 mud rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis te leveren. De brief overhandigen aan zijn voornoemde 

zoon Johannes. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita sit actum constituti coram scabinis 

infrascriptis dicti Johannes (dg: et Elisabeth) #Conegundis# liberi 

primodicti Johannis promiserunt se daturos dicto eorum patri vitalem 

pensionem octo modiorum siliginis mensure de Oerle anno quolibet ad eius 

vitam purificationis et pro primo ultra annum ex premissis et in Oerle 

tradere tali condicione etc. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni 

suo filio. 

 

BP 1178 f 109r 17 ±ma 21-06-1389. 

Egidius van Gele verklaarde gegeven te hebben aan Sijmon Borgenioen koopman 

in Ameeus? 184 Hollandse gulden en 4 groten. 

 

(dg: Egidius de G) Egidius de Gele recognovit se dedisse Sijmoni 

Borgenioen mercatori in Ameeus? C et LXXXIIII Hollant gulden et IIIIor 

grossos s. 

 

1178 mf3 F 01 f. 109v. 

 Tercia post festum sacramenti: dinsdag 22-06-1389. 

 in vigilia nativitatis Johannis: woensdag 23-06-1389. 

 in crastino Johannis: vrijdag 25-06-1389. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 30-06-1389. 

 

BP 1178 f 109v 01 di 22-06-1389. 

Petrus zvw Johannes Leijten soen verkocht aan Jacobus uijter Oesterwijc, 

tbv hem en zijn vrouw Mechtildis dv Ghevardus Stummeken, een lijfrente van 

3 oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), 

gaande uit het woonhuis van de verkoper, gnd een steen, in Den Bosch, onder 

de Jodenpoort, naast erfgoed van Lambertus Plaetmaker van Mordewijc, reeds 

belast met een b-erfcijns11 van 16 pond geld aan Eustacius van Hedichusen. 

 

Petrus filius quondam Johannis Leijten soen legitime vendidit Jacobo 

uijter Oesterwijc ad opus sui et ad opus Mechtildis sue uxoris filie 

Ghevardi Stummeken vitalem pensionem trium aude #(dg: Fr)# scilde (dg: 

vel v) Francie (dg: vel cesarum) vel valorem solvendam ad vitam ipsorum 

amborum vel alterius eorum mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo Domini proxime ex domo habitationis dicti venditoris dicta een 

                         
11 Zie → BP 1178 f 212v 04 do 01-02-1392, vermelding van deze erfcijns. 
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steen sita in Busco sub porta Judeorum contigue iuxta hereditatem 

Lamberti (dg: de Mordew) Plaetmaker de Mordewijc ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XVI librarum monete Eustacio de Hedichusen prius 

solvendo et sufficientem facere et alter eorum diutius vivens 

integraliter obtinebit etc. Testes Aa et Aggere datum 3a post festum 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 109v 02 di 22-06-1389. 

Theodericus Stockelman verkocht aan Sijmon van Langel een beemd, in 

Helmond, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Henricus van den 

Gasthuijse anderzijds, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen een beemd 

behorend aan Aleijdis gnd des Poerters en haar kinderen. 

 

Theodericus Stockelman pratum quoddam situm in parochia de Helmont inter 

aquam dictam die Aa ex uno et hereditatem Henrici van den Gasthuijse ex 

alio (dg: p) quod pratum annuatim dividitur erga pratum spectans ad 

Aleijdem dictam des Poerters et eius liberorum prout primodictum pratum 

ibidem est situm et ad dictum Theodericum dinoscitur pertinere ut dicebat 

hereditarie vendidit Sijmoni de Langel promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Berkel et Emondus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109v 03 wo 23-06-1389. 

Ghisbertus van Aerle zvw Nicholaus van Aerle gaf uit aan zijn broer 

Nicholaus zvw voornoemde Nicholaus van Aerle alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en pachten die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

C. 

Ghisbertus de Aerle filius quondam Nicholai de Aerle (dg: omne) omnia et 

singula bona sibi de morte quondam suorum parentum successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Nicholao suo fratri filio dicti quondam Nicholai de 

Aerle ab eodem hereditarie possidenda pro censibus et paccionibus prius 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto (dg: Nicholao) #Ghisberto# ab 

altero purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. 

Testes Willelmus et Aggere datum (dg: supra) in vigilia nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1178 f 109v 04 wo 23-06-1389. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 60 gulden, 15 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Ghisberto LX (dg: H) gulden seu XV 

placken monete Flandrie pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 109v 05 wo 23-06-1389. 

Henricus Watermael ev Margareta dvw Henricus van der Schant gaf uit aan 

Johannes zvw Arnoldus gnd Hoerne een hoeve, gnd Lijndouwen, in Someren; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) een b-erfcijns van 8 pond 

aan kvw Bartholmeus van Beke, (3) een b-erfcijns van 12 pond aan hr 

Theodericus van der Papendonc, en thans voor (4) een n-erfpacht van 12 mud 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis op de hoeve te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391). Voornoemde Johannes mag met het 

eikenhout, dat thans op de hoeve staat of daar later op zal groeien, doen 
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wat hij wil. 

 

Henricus Watermael (dg: mansum quendam dictum Lijndouwen) maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Henrici 

van der Schant mansum quendam dictum Lijndouwen situm in parochia de 

Zoemeren cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum sitis (dg: excepta tamen quadam piscaria dicta die Aa que ad 

dictum m sita ibidem q) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni filio quondam Arnoldi #dicti (dg: de)# Hoerne ab eodem 

possidendum pro censibus dominorum fundi atque pro hereditario censu octo 

librarum liberis quondam Bartholmei de Beke atque (dg: XI) hereditario 

censu duodecim librarum domino Theoderico van der Papendonc inde prius de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duodecim modiorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Henrico ab alio purificationis 

et pro primo ultra annum ex (dg: premissis promittens wa) et super 

predictum mansum tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis tali 

condicione quod dictus Johannes cum lignis quercinis ad presens in dicto 

manso stantibus et imposterum crescentibus suam liberam facere posset 

voluntatem. Testes Aa et Aggere datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 109v 06 wo 23-06-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 40 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico XL Hollant gulden vel valorem ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109v 07 wo 23-06-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 75 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico (dg: LXXIII Holl) LXXV Hollant 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 109v 08 wo 23-06-1389. 

Johannes zvw Lambertus gnd Stephens soen van Milheze verkocht aan Jacobus 

gnd van Loeken een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit erfgoederen, die Arnoldus zvw 

Johannes gnd Dappers soen van Helmont verworven had van Johannes gnd 

Scillinc, in Helmond, tussen de dijk gnd de Kloosterdijk enerzijds en 

Gerardus gnd Wegman anderzijds, welke pacht aan eerstgenoemde Johannes was 

verkocht door voornoemde Arnoldus zvw Johannes Dappers soen. De brief 

overhandigen aan hem of aan Rodolphus van Merlaer. 

 

Johannes filius quondam (dg: Stephani de Milheze) Lamberti dicti (dg: 

Milheze) Stephens soen de Milheze hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex hereditatibus quas Arnoldus filius quondam Johannis 

dicti Dappers soen de Helmont erga Johannem dictum Scillinc acquisiverat 

sitis in parochia de Helmont inter aggerem dictum (dg: communiter) den 

Cloesterdike ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Wegman ex alio 

venditam (dg: di) primodicto Johanni a dicto Arnoldo filio dicti quondam 

Johannis Dappers soen prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo dicto 

van (dg: den) Loeken supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Berkel datum 

supra. Tradetur littera sibi vel Rodolpho de Merlaer. 

 

BP 1178 f 109v 09 vr 25-06-1389. 

Cristina wv Henricus Becker de jongere droeg over aan haar zoon Gerardus 
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haar vruchtgebruik in (1) een hoeve, die was van wijlen voornoemde Henricus 

Becker, in Hees, achter de tuin van wijlen hr Egidius Meijnsen soen, (2) 

een b-erfcijns van 8 pond geld, die Johannes van Dijnther van Herpen 

betaalt, gaande uit erfgoederen in Herpen, (3) een b-erfcijns van 3 pond 6 

schelling, die Gertrudis wv Wolterus Emonts soen betaalt, gaande uit een 

stuk land, in Nuland, (4) een b-erfcijns van 30 schelling, waarvan (4a) 

Metta Pijnlex 20 schelling betaalt, en (4b) Ghisella van Uden 10 schelling, 

gaande uit erfgoederen in Hees, (5) 3½ morgen land, in Nuland. 

 

Cristina relicta quondam Henrici Becker junioris #cum tutore# usufructum 

quem habet in manso quodam qui fuerat dicti quondam Henrici Becker sito 

in parochia de Hees contigue retro ortum quondam domini (dg: H Marcelii) 

Egidii Meijnsen soen cum omnibus suis attinentiis atque in hereditario 

censu octo librarum monete quem Johannes de Dijnther de Herpen ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Herpen item in hereditario 

censu trium librarum et sex solidorum quem Gertrudis relicta quondam 

Wolteri Emonts soen ex (dg: he) pecia terre sita in parochia de Nuwelant 

#solvere tenetur# item in hereditario censu XXX solidorum (dg: quem) de 

quibus Metta Pijnlex #XX# solidos et X solidos Ghisella de Uden ex 

hereditatibus sitis in parochia de Hees annuatim et hereditarie solvere 

tenentur preterea in tribus et dimidio jugeribus terre sitis in parochia 

de Nuwelant predicta ut dicebat legitime supportavit Gerardo suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Aa et Berkel datum in 

crastino Johannis. 

 

BP 1178 f 109v 10 wo 30-06-1389. 

Arnoldus Loef van Middelwijc ev Weijndelmodis dvw Henricus Becker deed tbv 

Gerardus zvw voornoemde Henricus Becker afstand van (1) voornoemde 

goederen, (2) 2 strepen land, in Hees, ter plaatse gnd die ?Raect. 

 

Arnoldus Loef de Middelwijc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmodis sue uxoris filie quondam Henrici Becker super premissis et 

jure sibi ad presens competentibus vel post mortem dicte Cristine 

competituris #{in margine sinistra:} + insuper super duabus strepis terre 

sitis in parochia de Hees in loco dicto die [?R]aect !sitis in dicta 

parochia de Hees# ad opus Gerardi filii dicti quondam Henrici Becker 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: Emondus et Dordrecht datum quarta post octavas 

Pe Pauli). Testes Emont et Dordrecht datum quarta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 109v 11 vr 25-06-1389. 

Arnoldus Caloijter beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam van 

Berchen ridder, gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis, 2 mud rogge, 

Bossche maat, te leveren, en met Sint-Martinus 8 plakmeeuwen te betalen, en 

dat hij 1 mudzaad land, gnd die Heze, in Veghel, naast Arnoldus Heijme, in 

het 7e jaar te pachters recht zal bezitten, in dat jaar met eigen zaaigoed 

zal bezaaien, en dat ze de oogst van dat jaar samen zullen delen. 

 

Arnoldus Caloijter promisit #super omnia# Johanni de Malsen ad opus 

domini Ade de Berchen militis ad spacium sex annorum anno quolibet duos 

modios siliginis mensure de Busco anno quolibet dictorum sex annorum 

purificationis et octo placmeuwen quolibet dictorum annorum Martini et 

quod ipse Arnoldus unam modiatam (dg: .) terre dictam die Heze sitam in 

parochia de Vechel iuxta hereditatem Arnoldi Heijme septimo anno scilicet 

anno dictos sex annos sequente ad jus coloni possidebit et quod idem 

Arnoldus dictam peciam cum cum eius attinentiis eodem septimo anno (dg: -

s) suis propriis seminibus seminabit (dg: testes Aa et Berkel) et fructus 

equaliter divident. Testes Aa et Berkel datum in crastino Johannis. 

 

1178 mf3 F 02 f. 110. 

 in crastino Johannis: vrijdag 25-06-1389. 
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 Sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 26-06-1389. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 28-06-1389. 

 

BP 1178 f 110r 01 vr 25-06-1389. 

Johannes Caloijter beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam van 

Berchen ridder, gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis, 18 zester rogge, 

Bossche maat, te leveren, met Sint-Martinus 2 Hollandse gulden of de waarde 

te betalen, en een akker, gnd Regenakker, en een akker, gnd die Beekakker, 

in Veghel, in het 7e jaar te pachters recht te bezitten: eerstgenoemde 

Johannes zal in dat jaar de beide akkers met eigen zaaigoed bezaaien, en de 

oogst zullen ze samen delen. 

 

Johannes Caloijter promisit super omnia Johanni de Malsen ad opus domini 

Ade de Berchen militis se daturum dicto domino Ade ad spacium sex annorum 

proxime futurorum anno quolibet eorum (dg: oct) decem et octo sextaria 

(dg: -orum) siliginis mensure de Busco anno quolibet eorundem 

purificationis et duos florenos Hollandie vel valorem anno quolibet 

eorundem Martini et quod ipse Johannes (dg: ag) primodictus agrum terre 

dictum communiter Reghenacker cum eius attinentiis atque agrum terre 

dictum die Beekacker sitos in parochia de Vechel septimo anno scilicet 

anno dictos sex annos sequente ad jus coloni possidebit scilicet idem 

Johannes primodictus dictos duos agros suis propriis seminibus dicto 

septimo anno seminabit et fructus equaliter divident (dg: datum). Testes 

Aa et Berkel datum in crastino Johannis. 

 

BP 1178 f 110r 02 vr 25-06-1389. 

Godefridus van Risingen hoefslager beloofde aan Margareta dvw Willelmus van 

Scijnle 400 Brabantse dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande (22-05-

1390) te betalen. 

 

Godefridus de Risingen calciferrator promisit Margarete filie quondam 

Willelmi de Scijnle IIIIc Brabant dobbel vel valorem ad penthecostes 
!penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 03 vr 25-06-1389. 

Gerardus zvw Henricus Becker deed tbv zijn moeder Cristina, voor de duur 

van haar leven, afstand van alle goederen, die zijn voornoemde moeder 

Cristina in vruchtgebruik heeft, uitgezonderd de goederen, die voornoemde 

Cristina heden aan hem overdroeg. De brief overhandigen aan Lang Arnt. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Henrici Becker super omnibus bonis que Cristina 

eius mater sub suo usufructu tenet et possidet salvis tamen dicto Gerardo 

bonis que dicta Cristina eius mater sibi die hodierno coram scabinis 

infrascriptis supportaverat ad opus dicte Cristine eius matris legitime 

quoad vitam dicte (dg: Cis) Cristine renunciavit promittens ratam servare 

quoad vitam dicte sue matris. Testes datum ut supra. Detur Lang Arnt. 

 

BP 1178 f 110r 04 vr 25-06-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde de erfdeling, gedaan van de goederen die waren 

van wijlen zijn grootvader Henricus Becker, in acht te nemen. De brief 

overhandigen aan Jacobus Loze. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia quod ipse divisionem hereditariam 

factam de bonis que fuerant quondam Henrici Becker sui avi in omnibus et 

per omnia prout prius divisa fuerunt ratam (dg: obligationem) observabit. 

Testes datum ut supra. Detur Jacobo Loze. 

 

BP 1178 f 110r 05 vr 25-06-1389. 

Johannes Bessellen beloofde aan Ludekinus van Broegel 18 Hollandse gulden 
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of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

X. 

Johannes Bessellen promisit Ludekino de Broegel XVIII Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Berkel et Willelmus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 06 za 26-06-1389. 

Henricus zvw Marcelius Heijnmans soen verkocht aan Martinus Monic een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pasen te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstram, naast Metta gnd 

Hannen en Arnoldus zv Thomas, welk huis en tuin aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn vader, reeds belast met 6 groten gemeen paijment, (2) 

een huis en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstram, tussen Arnoldus 

Ghenen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk huis en tuin 

voornoemde Henricus verkoper verworven had van Gerardus zvw Gerardus van 

Vucht, de onderpanden belast met 2 schelling hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Marcelii Heijnmans soen hereditarie vendidit 

Martino Monic hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie pasche ex domo et orto sitis in parochia de 

Orthen ad locum dictum Maelstram contigue iuxta hereditatem Mette dicte 

Hannen et Arnoldi filii Thome #quos sibi de morte dicti sui patris 

advolutos esse dicebat# atque ex domo et orto sitis in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter communem 

platheam ex alio quos domum et ortum jamdictos dictus Henricus venditor 

erga Gerardum filium quondam Gerardi de Vucht acquisiverat prout in 

litteris promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex 

grossis communis pagamenti ex primodictis domo et orto atque duobus 

solidis #(dg: ex alio ..)# duci inde solvendis promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Aa et Emondus datum sabbato post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 110r 07 za 26-06-1389. 

Gerardus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Vucht prebuit et reportavit. Testes Berkel et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 08 za 26-06-1389. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus zvw Johannes gnd Monic gaf uit aan Henricus 

Boc zv Theodericus Boc een huis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vismarkt naar de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 

voornoemde wijlen Johannes Monic enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

zvw Marcelius anderzijds, welk huis en erf aan voornoemde Henricus gekomen 

was na overlijden van zijn ouders; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, (3) een 

b-erfcijns van 10 schelling, (4) een b-erfcijns van 20 schelling, en thans 

voor (5) een n-erfcijns van 7 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi filii quondam Johannis dicti 

Monic domum et aream cum eius attinentiis sitam in Busco in vico tendente 

a foro piscium versus vicum scriniparorum inter hereditatem dicti quondam 

Johannis Monic ex uno et inter hereditatem quondam Henrici filii quondam 

Marcelii ex alio quam domum et aream cum suis attinentiis dictus Henricus 

sibi de morte suorum quondam parentum successione hereditarie advolutam 

esse dicebat simul cum omnibus litteris quas habet mencionem de premissis 

facientibus et jure dedit ad hereditarium censum Henrico Boc filio 

Theoderici Boc ab eodem pro censu domini nostri ducis ac hereditario 

censu XX solidorum antique pecunie et hereditario censu X solidorum 
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monete #et hereditario censu XXti solidorum# {in margine sinistra: XX 

solidorum} prius inde de jure solvendis dandis etc et pro hereditario 

censu (dg: octo) #septem# aude scilde vel valorem dando primodicto 

Henrico ab (dg: ..) altero hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

premissis promittens ratam servare et aiam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 09 za 26-06-1389. 

Martinus Monic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Monic prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 10 ma 28-06-1389. 

Henricus van der Wisel zvw Henricus van der Borchwaert en zijn zusters 

Luijtghardis en Elisabeth verkochten aan Paulus molenaar van Wetten een 

stuk land, in Nuenen, tussen Johannes Tempeleer en zijn zuster Metta 

enerzijds en Johannes zvw Reijnerus van der Merenvoert en Johannes Coninc 

anderzijds, belast met een cijns aan de heren van Postel en een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Nuenen. 

 

Henricus van der (dg: Borchwaert) Wisel filius quondam Henrici van der 

Borchwaert Luijtghardis et Elisabeth eius sorores #cum tutore# peciam 

terre sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem Johannis Tempeleer et 

Mette eius sororis ex uno et hereditatem (dg: liberorum quondam Reijneri) 

Johannis filii quondam Reijneri van der Merenvoert et Johannis Coninc ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Paulo multori de Wetten 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

dominorum de Postula et hereditaria paccione (dg: u) dimidii modii 

siliginis mensure de Nuenen (dg: liberis quon) inde solvendis. Testes Aa 

et Willelmus datum secunda post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 110r 11 za 26-06-1389. 

Johannes zvw Henricus Veren Sannen soen verkocht aan Luijtghardis van der 

Borchwaert een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Allerheiligen in Nuenen te leveren, gaande uit een huis en tuin in Nuenen, 

ter plaatse gnd Wetten, tussen kinderen gnd Cristianen Kijnderen enerzijds 

en kvw Henricus van der Aa anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Nuenen. Dienstmaagd van hr Emondus. 

 

Johannes filius quondam Henrici Veren Sannen soen hereditarie vendidit 

Luijtghardi van der Borchwaert hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie omnium sanctorum et in 

Nuenen tradendam ex domo orto cum eorum attinentiis sitis in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Wetten inter hereditatem liberorum dictorum 

Cristianen Kijnderen ex uno et hereditatem liberorum quondam Henrici van 

der Aa ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

prius solvenda promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

Ancilla domini Emondi. 

 

BP 1178 f 110r 12 za 26-06-1389. 

Johannes Momken verkocht aan Godefridus van Gheldorp zv Philippus een 

n-erfpacht van 4 lopen raapzaad, maat van Geldrop, met Allerheiligen in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp, in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braakhuizen, tussen kvw Franco van Braechuijsen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 20 penning cijns en 6½ lopen rogge, maat van 

Geldrop. 

 

Johannes Momken hereditarie vendidit Godefrido de Gheldorp filius! 

Philippi hereditariam paccionem IIIIor lopinorum seminis raparum mensure 

de Geldorp solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco tradendam 
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ex campo quodam sito in parochia de Geldorp ad locum dictum Braechuijsen 

inter hereditatem (dg: Fr) liberorum quondam Franconis de Braechuijsen ex 

uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XX denariis census et sex et dimidio 

lopinis siliginis dicte mensure prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110r 13 ma 28-06-1389. 

De broers hr Johannes priester en Henricus, kvw Johannes van den Kolke, 

verkochten aan Theodericus van den Beirgulen (1) de helft in de navolgende 

cijnzen, met Sint-Remigius te betalen, (1a) 2 groot, gaande uit goederen 

van Goessuinus Model van der Donc, (1b) 3 hoenderen, die voornoemde 

Goessuinus Model en {110v} Johannes Linen soen leveren, gaande uit een 

erfgoed, gnd die Emmelheze, (1c) 1 oude groot, die voornoemde Johannes 

Linen soen betaalt, (1d) 1 oude groot, die Elisabeth gnd Claps betaalt, 

(1f) 1 groot gemeen paijment, die de rector van het altaar in de kerk van 

Beek bij Aarle betaalt, gaande uit goederen gnd ter Esp, (1g) 1 groot 

gemeen paijment, die Johannes zv Arnoldus van den Hoevel betaalt,(2) een 

b-erfcijns van 3 schelling gemeen paijment, die Arnoldus gnd Noijken 

snijder betaalt, gaande uit een stuk beemd, gnd die Verlaar, (3) 1 Vlaamse 

groot, die Arnoldus Nollen van den Velde betaalt, gaande uit een streep 

land, ter plaatse gnd Velthoeven, welke cijnzen aan wijlen voornoemde 

Johannes van den Kolke waren verkocht door Hermannus Cijcinan?. 

 

Dominus Johannes presbiter et Henricus fratres liberi quondam Johannis 

van den Kolke medietatem ad se spectantem in censibus infrascriptis 

solvendis hereditarie Remigii primo videlicet duobus grossis solvendis ex 

bonis Goessuini Model van der Donc atque in tribus pullis quos idem 

Goessuinus Model et 

 

1178 mf3 F 03 f. 110v. 

 in vigilia Petri et Pauli: maandag 28-06-1389. 

 

BP 1178 f 110v 01 ma 28-06-1389. 

Johannes Linen soen ex hereditate dicta die Emmelheze insuper in uno 

antiquo grosso quem dictus Johannes Linen soen item in uno antiquo grosso 

quem Elisabeth dicta Claps item in uno grosso communis pagamenti quem 

rector altaris siti in ecclesia de Beke prope Aerle ex bonis dictis ter 

Esp item in uno grosso communis pagamenti quem Johannes filius Arnoldi 

van den Hoevel annuatim solvere tenetur item hereditarium censum trium 

solidorum communis pagamenti quem Arnoldus dictus Noijken sartor ex pecia 

prati dicti die Verlaer necnon unum grossum Flandrensem quem Arnoldus 

Nollen van den Velde ex quadam strepa terre sita in loco dicto Velthoeven 

solvere tenentur hereditarie termino solucionis predicto venditos dicto 

quondam Johanni van den Kolke ab Hermanno Cijcinan? prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Theoderico van den Beirgulen supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte erum 

deponere. Testes Aa et Willelmus datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 110v 02 ma 28-06-1389. 

Woltherus zvw Willelmus van Heirle, Theodericus Momboer, Johannes gnd die 

Wuest, Daniel van Hesersoet? van Mierle en Henricus zvw Johannes Stake szvw 

voornoemde Willelmus van Heirle verkochten aan de secretaris, tbv Maria 

ndvw hr Egidius van den Wagen, een b-erfpacht van 6 lopen rogge en 3 lopen 

mout, maat van Eersel, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit de windmolen in Eersel en de watermolen in 

Steensel, welke pacht wijlen voornoemde hr Egidius in zijn testament 

vermaakt had aan wijlen voornoemde Willelmus van Heirle en diens vrouw 

Elisabeth, en welke pacht nu aan voornoemde vijf behoort. 
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Woltherus filius quondam (dg: Wil) Willelmi de Heirle Theodericus Momboer 

Johannes dictus die Wuest et Daniel de (dg: ...) Hesersoe[t?] de Mierle 

et Henricus filius quondam Johannis Stake generi dicti quondam Willelmi 

de Heirle (dg: s) hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis et trium 

lopinorum brasii mensure de Eersel solvendam hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex molendino venti sito in Eersel et ex molendino 

aquatili sito in Steensel quam paccionem sex lopinorum siliginis et trium 

lopinorum brasii quondam dominus Egidius van den Wagen dicto quondam 

Willelmo de Heirle et Elisabeth eius uxori in suo testamento legaverat ut 

dicebat et quam paccionem dicti quinque nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt mihi ad opus Marie filie naturalis dicti quondam 

domini Egidii promittentes ratam servare et obligatonem ex parte eorum 

(dg: et dicti quondam Willelmi de Heirle) deponere. Testes Willelmus et 

Agere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110v 03 ma 28-06-1389. 

Johannes zvw Nicholaus van Aerle gaf uit aan zijn broer Ghisbertus alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. 

 

Johannes filius quondam Nicholai de Aerle omnia bona sibi de morte suorum 

parentum successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Ghisberto suo fratri ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Johanni ab altero purificationis ex 

premissis promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte sui 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110v 04 ma 28-06-1389. 

Leonius van Erpe beloofde Johannes van Erpe te vesten in zowel de grote als 

de smalle tiende van Dicloe, en in cijnzen, rechten en toebehoren van 

voornoemde tiende, in Uden, welke tiende eertijds aan wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder behoorde, voor hof en heer waarvan de tiende afhangt. 

 

Leonius de Erpe promisit super omnia Johanni de Erpe quod ipse Leonius 

dictum (dg: Leo) Johannem in decima de Dicloe tam magna quam minuta et in 

censibus ac juribus et attinentiis eiusdem decime singulis et universis 

sita (dg: in) ac consistente in parochia de Uden que decima predicta cum 

suis censibus juribus et attinentiis predictis olim ad dominum quondam 

Willelmum de Busco militem spectabat ut dicebat imponet instituet 

heredabit atque firmabit coram domino et curia a quibus huiusmodi decima 

cum suis censibus juribus et attinentiis predictis (dg: de) in feodum 

dependet prout hoc dicto Johanni ratum erit perpetue atque firmum et 

prout illi qui super hoc de jure sunt sententiatores sentenciabunt et 

dicent atque discernent hoc dicto Johanni ratum fore perpetue atque 

firmum. Testes Aa et Willelmus datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 110v 05 ma 28-06-1389. 

Godefridus zvw Engbertus gnd Robben soen verhuurde aan Petrus van Os zvw 

Johannes van Os (1) de helft in 3 morgen land, in Maren, in het grote 

eiland, (2) de helft in 3½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Broechoecs Kempken, zoals voornoemde helften aan Johannes zvw Johannes van 

den Hovel behoorden, en zoals die helften aan hem gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes, voor een periode van 8 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Philippus-en-Jacobus (za 01-05-1389), voor 6 oude schilden 

of de waarde per jaar met Pasen te betalen, belast met de helft van 9 

roeden maasdijk. Twee brieven. 

 

Godefridus filius quondam Engberti dicti Robben soen medietatem ad se 

spectantem in tribus jugeribus terre sitis in parochia de Maren in magna 
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insula ut dicebat atque medietatem ad se spectantem in tribus et dimidio 

jugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto Broechoecs 

Kempken (dg: ut) prout dicte due medietates dictarum hereditatum ad 

Johannem filium quondam Johannis van den Hovel pertinere consueverunt et 

prout sibi de morte dicti quondam Johannis successione hereditarie 

advolute sunt ut dicebat locavit etc Petro de Os filio quondam Johannis 

de Os ab eodem ad spacium octo annorum a festo Philippi et Jacobi proxime 

preterito sine medio subsequentium possidendas pro sex aude scilde vel 

valorem dandis dicto Godefrido ab altero pasche promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere excepta medietate novem 

virgatarum aggeris Mose ad premissa spectantium et alter repromisit super 

omnia et quod ipse dictam medietatem dictarum novem virgatarum aggeris 

tenebit quod dicto Godefrido nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum 

ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 110v 06 ma 28-06-1389. 

Hr Willelmus van der Aa ridder zvw Gerardus van der Aa verkocht aan jkvr 

Luijtgardis wv Johannes Spirinc van Dijnther de goederen12,13 gnd te 

Veldhoven, in Deurne, met toebehoren en cijnzen op deze goederen te 

betalen, met 4 bunder beemd gnd die Halve Boekel, in Deurne, aan voornoemde 

hr Willelmus verkocht door Arnoldus Stamelaert zvw Johannes van Bruheze. 

Verkoper en zijn broer hr Goessuinus van Aa ridder beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Dominus Willelmus van der Aa miles filius quondam Gerardi van der Aa bona 

dicta te Velthoeven sita in parochia de Doerne cum edificiis terris 

pratis pascuis ac ceteris dictorum bonorum attinentiis omnibus et 

singulis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus sive sitis atque cum censibus in dictis bonis 

annuatim (dg: de jure) solvendis et cum quatuor bonariis prati dictis 

communiter die Halve Boekel sitis in parochia predicta vendita dicto 

domino Willelmo ab Arnoldo Stamelaert filio quondam Johannis de Bruheze 

prout in litteris hereditarie vendidit domicelle #Luijtgardi# relicte 

quondam Johannis Spirinc de Dijnther supportavit cum dictis litteris et 

aiis litteris et jure promittentes et cum eo dominus Goessuinus de Aa 

miles eus frater super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Willelmus Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110v 07 ma 28-06-1389. 

Gerardus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen 

 

Gerardus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 110v 08 ma 28-06-1389. 

Hr Willelmus van Aa en hr Goessuinus van Aa ridders beloofden14 voor hun 

kosten jkvr Luijtghardis wv Johannes Spijrinc van Dijnther na haar verzoek 

in de tiende15, die was van hr Arnoldus Vrient propositus van Wassenberg, 

gelegen in Deurne, te vesten ten overstaan van hen, van wie de tiende in 

leen afhangt. 

 

Dominus Willelmus de Aa et dominus (dg: Wi) Goessuinus de Aa milites 

promiserunt super omnia #quod ipsi# domicellam Luijtghardem relictam 

quondam Johannis Spijrinc de Dijnther #ad requisitionem# sub (dg: eorum) 

expensis dictorum dominorum Willelmi et Goessuini in decima que fuerat 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 202r 05 ma 17-07-1385, overdracht van deze goederen door 

hr Willelmus van Aa aan zijn broer Goessuinus van Aa. 
13 Zie → BP 1180 p 456v 01 wo 28-06-1396, schenken van deze goederen. 
14 Zie → BP 1180 p 456v 02 wo 28-06-1396, overdracht van deze belofte. 
15 Zie ← BP 1177 f 202r 11 ma 17-07-1385, belofte hr Willelmus van Aa resp. 

zijn broer Goessuinus van Aa te vesten in deze tiende. 
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domini Arnoldi Vrient propositi quondam de Wassenberch sita in Doerne 

coram illis a quibus in feodum dependet instituet imponet et heredabit et 

sic firmabit prout hoc dicte domicelle ratum erit atque firmum et prout 

illi qui super hoc de jure sunt sententiatores sentenciabunt et dicent 

hoc dicte domicelle ratum esse perpetue atque firmum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 110v 09 ma 28-06-1389. 

Johannes Godnagel van Colen beloofde aan Johannes van den Hautaert 40 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) 

te betalen. 

 

Johannes Godnagel de Colen promisit Johanni van den Hautaert (dg: XL Ho) 

quadraginta Hollant gulden sive valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum ut supra. 

 

1178 mf3 F 04 f. 111. 

 in octavis Petri et Pauli: dinsdag 06-07-1389. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 

BP 1178 f 111r 01 di 06-07-1389. 

Henricus Oden soen beloofde aan Gerardus van den Wiel, tbv hem, Jacobus van 

Vessem en Wolterus van Ghoerle zv Johannes Mertens, 100 Rijnse gulden, een 

helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1389) en de andere helft met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Henricus Oden soen promisit Gerardo van den Wiel (dg: J) ad opus sui et 

ad opus Jacobi de Vessem et Wolteri (dg: sol) de Ghoer !Ghoerle filii 

Johannis Mertens vel ad opus alterius eorum (dg: C et quinque) centum 

florenos de Reno vel valorem mediatim Domini et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Heijme et Emont datum in octavis Petri et Pauli. 

 

BP 1178 f 111r 02 di 06-07-1389. 

Johannes zvw Ghibo Koet verkocht aan Petrus nzvw Bertrammus gnd Jans soen 

1/7 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in alle 

erfgoederen, die wijlen voornoemde Ghibo in Helvoirt had liggen. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Koet septimam partem sibi de morte 

suorum parentum successione hereditarie advolutam in omnibus 

hereditatibus quas dictus quondam Ghibo in parochia de Helvoert habuit 

sitas ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio (dg: quondam) naturali 

quondam Bertrammi dicti Jans soen promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111r 03 di 06-07-1389. 

Rutgherus Cort beloofde aan Arnoldus van Andel 53 pond geld met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Rutgherus Cort promisit Arnoldo de Andel LIII libras monete ad 

nativitatis Domini proxime persolvends. Testes Berkel et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 111r 04 do 08-07-1389. 

Hr Willelmus van Wielre ridder, Stamelart van de Kelder, zijn zoon Johannes 

en Arnoldus van Eijndoven beloofden aan Philippus Jozollo 120 Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 23+31+30+1=85 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Dominus Willelmus de Wielre miles Sta de Penu Johannes eius filius et 

Arnoldus de Eijndoven promiserunt Philippo Jozollo C et XX scuta Francie 

ad Remigii proxime persolvenda pena V. Testes Willelmus et Dordrecht 
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datum quinta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 111r 05 do 08-07-1389. 

Hr Willelmus van Wielre ridder droeg over aan Philippus Jozollo etc 160 

oude schilden, die aan hem met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) zullen 

vervallen, wegens een b-erfcijns van 160 oude schilden, die hr Reijnaldus 

van Borne moet betalen aan voornoemde hr Willelmus, waarbij hij aan 

voornoemde Philippus machtiging gaf op basis van de cijnsbrief te manen. 

 

Dominus Willelmus de Wielre miles centum #et LX# aude scilde sibi 

proveniendos in festo nativitatis Johannis proxime futuro occacione 

hereditarii census centum #et LX# aude scilde quem dominus Reijnaldus de 

Borne dicto domino Willelmo solvere tenetur annuatim prout in litteris ut 

dicebat supportavit Philippo Jozollo etc dans et concedens dicto (dg: 

Willelmo) Philippo (dg: seu latori presentium mo) potestatem monendi 

vigore dictarum litterarum super dicto censu confectarum predictos centum 

#et LX# aude scilde in festo nativitatis Johannis proxime futuro 

proveniendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 06 do 08-07-1389. 

Voornoemde hr Willelmus machtigde voornoemde Philippus Jozollo 160 oude 

schilden te manen, die aan voornoemde hr Willelmus afgelopen Sint-Jan (do 

24-06-1389) van voornoemde cijns zijn vervallen. 

 

Dictus dominus Willelmus dedit potestatem Philippo potestatem monendi 

centum LX aude scilde qui provenerunt dicto domino Willelmo de dicto 

censu in festo nativitatis proxime preterito. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 07 do 08-07-1389. 

Sijmon van Gheldennaken beloofde aan Spijeringus zvw Johannes Custer van 

Hezewijc 12 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Sijmon de Gheldennaken promisit Spijeringo filio quondam Johannis Custer 

de Hezewijc XII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 08 do 08-07-1389. 

Rodolphus van Dijnter en Willelmus Vos van Dijnter beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389; 23+31+30+1=85 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rodolphus de Dijnter et Willelmus Vos de Dijnter promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 09 do 08-07-1389. 

Gerardus Bauderics en Arnoldus van Bushoven zv Johannes beloofden aan 

Henricus van Hueselingen 146 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Gerardus (dg: ?Ba) Bauderics et Arnoldus de Bushoven filius Johannis 

promiserunt (dg: Gerardo) #Henrico# de Hueselingen centum et XLVI Hollant 

gulden seu valorem (dg: scilicet . testes datum s) ad nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 10 do 08-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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....... 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 11 do 08-07-1389. 

Willelmus zvw Henricus Mudeken, Heijmericus zvw Johannes Buc en Johannes 

Paesdach beloofden aan Elizabeth dvw Henricus Matheus, tbv Willelmus van 

der Hullen, 12 mud 2 zester tarwe, Bossche maat, minus 1 Vlaamse plak per 

mud, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Mudeken Heijmericus filius quondam 

Johannis Buc et (dg: He) Johannes Paesdach promiserunt (dg: E) Elizabeth 

filie quondam Henrici M[at]heus ad opus Willelmi van der (dg: Hulde) 

Hullen XII modios et (dg: X) duo sextaria tritici mensure de Busco 

scilicet de meliori tritico minus (dg: II) I Vleemsche placke de valore 

cuiuslibet modii ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 111r 12 do 08-07-1389. 

Nijcholaus van der Koeveringen en Petrus van Kilsdonc gaven uit aan 

Arnoldus Vrient nzvw hr Thomas van Sceepstal scolasticus in Sint-Oedenrode, 

2/3 deel in een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Koeveringen, 

tussen Henricus Belen soen enerzijds en Willelmus Scolle anderzijds; de 

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

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode te leveren aan Hadewigis wv Henricus van der Koeveringen voor de 

duur van haar leven en daarna aan voornoemde Nijcholaus en Petrus. 

Verkrijger zal op dit 2/3 deel een huis van 4 gebinten bouwen. Hadewigis wv 

Henricus van der Koeveringen deed afstand van haar vruchtgebruik. 

 

Nijcholaus van der Koeveringen et Petrus de Kilsdonc #duas tercias partes 

ad se spectantes in# pecia (dg: -m) terre sitam in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Koeveringen inter hereditatem Henrici Belen (dg: 

ex) soen ex uno et inter hereditatem (dg: Elizabeth Hadewigen do) 

Willelmi Scolle ex alio (dg: scilicet illas duas tercias) dederunt ad 

hereditariam paccionem Arnoldo (dg: Vriend) Vrient filio naturali quondam 

domini Thome de Sceepstal scolastici Rodensis ab eodem hereditarie 

possidendas (dg: pro censibus domini fundi et hereditaria pa) pro 

oneribus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Rode danda sibi #Hadewigi 

relicte quondam Henrici van der Koeveringen ad eius vitam et post eius 

decessum dictis Nij et Petro# ab alio hereditarie purificationis (dg: et 

in Rode) et primo termino ultra annum et in Rode tradenda ex premissis 

promittentes warandiam et aliam obligationem obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: quo facto Hadewigis) et promisit super omnia quod 

ipse supra dictas duas partes unam domum quatuor ligaturarum edificari et 

situari procurabit. Quo facto Hadewigis (dg: f) relicta quondam Henrici 

van der Koeveringen cum tutore (dg: ?snid) super suo usufructu sibi in 

dictis duabus terciis partibus competente ad opus dicti Arnoldi Vrient 

renunciavit promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare salvo 

suo usufructu sibi competente in dicta paccione unius modii siliginis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111r 13 do 08-07-1389. 

Lambertus zvw Denekinus gnd van den Acker ev Katherina dvw Johannes van den 

Bredeacker verkocht aan Johannes van Ghelen wollenklerenwever een 

b-erfpacht16 van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, die Herbertus van den 

Breedacker beloofd had aan zijn broer voornoemde Johannes van den 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 314r 04 do 26-07-1386, Lambertus zvw Denkinus van den 

Acker droeg toen kennelijk deze pacht over aan zijn broer Gerardus van den 

Acker. 
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Bredacker, met Lichtmis in Den Bosch, in het woonhuis van Johannes van der 

Zidewijnden szv Arnoldus van de Poort, te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen, die aan voornoemde wijlen Johannes van den Bredacker gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Esch en Vught, van welke 

pacht voornoemde Lambertus een helft verworven had van Willelmus zvw 

Gerardus gnd Berkelman ev Mechtildis dvw voornoemde Johannes van den 

Bredacker, en hij en zijn vrouw Katherina de andere helft verkregen hadden 

na overlijden van de ouders van voornoemde Katherina. 

 

Lambertus filius quondam Denekini dicti van den Acker (dg: hereditariam 

paccionem) maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Johannis van den Bredeacker hereditariam paccionem duorum modiorum et 

duorum (dg: m) sextariorum siliginis mensure de Busco quam Herbertus van 

den (dg: Brede) Breedacker promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

van den Bredacker suo fratri hereditarie (dg: paccionis) #purificationis# 

et in Busco (dg: tradendam) ad domum habitationis Johannis van der 

Zidewijnden generi Arnoldi de Porta tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus prefato quondam Johanni van den Bredacker de morte suorum 

quondam parentum successione advolutis quocumque locorum infra parochias 

de Essche et de Vucht situatis prout in litteris et de qua paccione 

dictus (dg: Lambertus) Lambertus unam medietatem erga Willelmum filium 

quondam Gerardi dicti Berkelman maritum et tutorem legitimum (dg: .) 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis van den Bredacker predicti 

acquisiverat prout in litteris et de qua paccione dictus Lambertus 

reliquam partem sibi et dicte Katherine sue uxori de morte parentum 

eiusdem Katherine successione advolutam esse dicebat vendidit Johanni de 

Ghelen (dg: de Gheldorp) textori laneorum supportavit cum litteris #(dg: 

et aliis)# et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum (dg: supra) quinta post #octavas# Pe Pau. 

 

BP 1178 f 111r 14 do 08-07-1389. 

Mijchael van den Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael van den Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf3 F 05 f. 111v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 09-07-1389. 

 

BP 1178 f 111v 01 do 08-07-1389. 

Johannes van den Hezeacker gaf uit aan Johannes gnd Holaer zvw Arnoldus 

Holaer 2 stukjes land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, (1) 

tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en Willelmus Hamer 

anderzijds, (2) tussen erfgoed van voornoemd klooster enerzijds en Johannes 

Mijnten soen anderzijds, strekkend tot aan het water gnd die Dommel; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Hezeacker duas particulas terre sitas in parochia de 

Rode in loco dicto Houthem quarum una inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et hereditatem Willelmi Hamer ex alio et altera inter 

hereditatem !inter hereditatem dicti conventus ex uno et hereditatem 

Johannis Mijnten soen ex alio sunt site tendentes ad aquam dictam die 

Dommel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto Holaer 

filio quondam Arnoldi Holaer ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

primodicto Johanni ab alio Johanne hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes Holaer). Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post 
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octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 111v 02 do 08-07-1389. 

Johannes zvw Woltherus de Bakelaer verkocht aan zijn broer Willelmus een 

b-erfcijns van 1 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, die 

voornoemde Willelmus aan voornoemde Johannes beloofd had, te betalen met 

Sint-Remigius, gaande uit alle erfgoederen die aan voornoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Nuenen. 

 

Solvit IIII labaij. 

Johannes filius quondam (dg: Willelmi) Woltheri de Bakelaer hereditarium 

censum unius aurei denarii communiter gulden peter vocati boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Willelmus 

filius dicti quondam Wolteri de Bakelaer frater dicti Johannis promiserat 

se daturum dicto Johanni hereditarie in festo beati Remigii de et ex 

omnibus hereditatibus dicto Johanni de morte quondam suorum paretum jure 

successionis hereditarie advolutis quocumque locorum infra parochiam de 

Nuenen situatis prout in litteris hereditarie vendidit dicto (dg: Joh) 

Willelmo suo fratri supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 111v 03 do 08-07-1389. 

Daniel zvw Deenkinus Broes soen verkocht aan Willelmus Loijer 4½ hont land, 

in 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd dat Geffense Vinkel, tussen 

Johannes Pouwels soen enerzijds en Agnes gnd Ghijssellen dochter 

anderzijds. 

 

(dg: Deec) Daniel filius quondam Deenkini Broes soen quatuor et dimidium 

hont terre ad se spectantia in duobus jugeribus terre sitis in parochia 

de Nuwelant in loco dicto dat Gheffensche Vinckel inter hereditatem 

Johannis Pouwels soen ex uno et hereditatem Agnetis dicte Ghijssellen 

dochter ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Loijer 

promittens warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 111v 04 do 08-07-1389. 

Ambrosius gnd Broes zvw Denekinus gnd Broes soen verkocht aan Willelmus 

Loijer 1½ hont land, in voornoemde 2 morgen. 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Denekini dicti Broes soen unum et 

dimidium hont terre ad se spectantia in duobus jugeribus terre predictis 

in precedente contractu comprehensis hereditarie vendidit Willelmo Loijer 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes. 

 

BP 1178 f 111v 05 do 08-07-1389. 

Hr Ricoldus Koc verkocht aan Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van 

Eijndoven zijn deel in 5 morgen, die waren van wijlen Willelmus van Kessel 

en daarvoor van voornoemde hr Johannes van Eijndoven ridder, in Kessel, 

boven in de plaats gnd dat Veerbroecke, tussen Gerardus van Kessel 

enerzijds en Herbertus Truden soen anderzijds. 

 

Dominus Ricoldus Koc totam partem et omne jus sibi competentes in quinque 

jugeribus terre que fuerant quondam (dg: d) Willelmi de Kessel et prius 

domini Johannis de Eijndoven militis sitis in parchia de Kessel in 

superiori (dg: loco) parte loci dicti dat Vorborecke {in margine 

sinistra: Veerbroecke} inter hereditatem (dg: dcm) Gerardi de Kessel ex 

uno et hereditatem Herberti Truden soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico de Bijlant filio dicti quondam domini Johannis de 

Eijndoven promittens ratam servare. Testes Berkel et Willelmus datum 

quinta post #octavas# Pe Pauli. 
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BP 1178 f 111v 06 vr 09-07-1389. 

Arnoldus Zebrechts soen van Erwen pasteijdebecker maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen van Nicholaus van der 

Bieshorst. 

 

Arnoldus Zebrechts soen de Erwen pasteijdebecker vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis Nicholai van der Bieshorst ut dicebat 

calumpniavit. Testes Emondus et Aggere datum sexta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 111v 07 vr 09-07-1389. 

Johannes Zerijs van Erpe en Johannes van Langel beloofden aan Philippus 

Jozollo 700 Gelre gulden zondag over 3 weken (zo 01-08-1389; 22+1=23 dgn) 

te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes Zerijs #de Erpe# et Johannes de Langel promiserunt Philippo 

Jozollo VIIc gulden monete Gelrie a dominica proxime ultra tres 

septimanas persolvendos pena X. Testes Aa et Emondus datum sexta post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 111v 08 vr 09-07-1389. 

Johannes Rover van den Laer machtigde Johannes Zerijs van Erpe de oogst in 

ontvangst te nemen van de hoeve gnd die Podervelse Hoeve, in Veghel, en de 

hoeve te beheren. 

 

(dg: Arnoldus Rover Johannes filius) Johannes Rover van den Laer dedit 

potestatem Johanni Zerijs #de Erpe# percipiendi levandi fructus mansi 

dicti die Podervelsche Hoeve siti in parochia de Vechel et regendi eundem 

mansum usque ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111v 09 vr 09-07-1389. 

Albertus zv Arnoldus Lodewichs soen van Kessel, zijn zoon Arnoldus en 

Johannes zvw Arnoldus van Kuijc van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo 

64 oude Franse schilden met Sint-Remigius (vr 01-10-1389; 22+31+30+1=84 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Albertus filius Arnoldi Lodewichs soen de Kessel Arnoldus eius filius 

Johannes (dg: dictus) filius quondam Arnoldi de Kuijc de Kessel 

promiserunt Philippo Jozollo LXIIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime !pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111v 10 vr 09-07-1389. 

Johannes zvw Arnoldus van Kuijc van Kessel, Albertus zv Arnoldus Lodewichs 

soen van Kessel en zijn zoon Arnoldus beloofden aan voornoemde Philippus 

Jozollo 28 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389; 22+31+30+1=84 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Kuijc de Kessel Albertus filius 

Arnoldi Lodewichs soen de Kessel et Arnoldus eius filius promiserunt 

dicto Philippo XXVIII aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvendos 

pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111v 11 vr 09-07-1389. 

Ghibo gnd die Ridder verkocht aan Godefridus zvw Godefridus van der Sraten 

(1) 2 stukken land, in Vught Sint-Lambertus, (1a) tussen voornoemde 

Godefridus zvw Godefridus van der Sraten enerzijds en Truda gnd Deenkens 

anderzijds, (1b) ter plaatse gnd die Mortel, tussen Arnoldus Coelborner 

enerzijds en Wolterus Grieten soen anderzijds, (2) een stuk land in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Dijkbeemd, tussen Jacobus van den Wiel 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Coelborner anderzijds, belast met de 

hertogencijns, 12 penning geld aan de commendator in Vught, 1 hoen en 1½ 

penning oude pecunia aan erfg van Hermannus van Eijndoven, een b-erfpacht 
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van 5 zester rogge aan Theodericus Bisscop, en met wegen over deze 

erfgoederen. 

 

Ghibo dictus die Ridder (dg: tres) #duas# pecias terre sitas in parochia 

de Vucht sancti Lamberti quarum una inter hereditatem Godefridi filii 

quondam Godefridi van der Sraten ex uno et inter hereditatem Trude dicte 

Deenkens ex alio et altera in loco dicto die Mortel inter hereditatem 

Arnoldi Coelborner ex uno et hereditatem Wolteri Grieten soen ex alio 

sunt site atque peciam prati siti! in dicta parochia in loco dicto die 

Dijcbeemt inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno et hereditatem 

dicti Arnoldi Coelborner ex alio ut dicebat (dg: de) hereditarie vendidit 

dicto Godefrido filio dicti quondam Godefridi van der Sraten promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et XII denariis 

#monete# commendatori in Vucht atque uno pullo et uno et dimidio denariis 

antique pecunie heredibus Hermanni de Eijndoven atque hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis Theoderico Bisscop inde solvedis 

atque viis ultra dictas hereditates de jure transeuntibus. Testes Aa et 

Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111v 12 vr 09-07-1389. 

Henricus zv Johannes Hoesch van Lijttoijen en Gerardus zv Arnoldus gnd 

Noijt van Lit beloofden aan Elisabeth dvw Henricus Matheus, tbv Willelmus 

van der Hullen, 12 mud 2 zester tarwe, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389) te leveren. 

 

(dg: G) Henricus filius Johannis Hoesch de Lijttoijen Gerardus filius 

Arnoldi dicti Noijt de Lit promiserunt Elisabeth filie quondam Henrici 

Matheus ad opus Willelmi van der Hullen duodecim modios (dg: tritici me) 

et duos sextarios tritici mensure de Busco ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 111v 13 vr 09-07-1389. 

Gerardus Grolaer vernaderde een b-erfcijns van 6 oude schilden, aan 

Martinus Monic verkocht door Willelmus van Aa zvw Gerardus gnd des Persoens 

soen van Kessel. De ander week en hij droeg weer over. 

 

Gerardus Grolaer prebuit ad redimendum hereditarium censum VI aude scilde 

venditum Martino Monic a Willelmo (dg: f) de Aa filio quondam Gerardi 

dicti des Persoens soen de Kessel ut dicebat alter cessit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 111v 14 vr 09-07-1389. 

Merswijndis wv Johannes van Dommellen schonk aan haar zoon Nicholaus van 

Ghiessen met diens vrouw Cecilia dv Theodericus Buc (1) een hofstad met 

gebouwen in Den Bosch, bij de Vismarkt, tussen erfgoed van Henricus gnd 

Vroentsone enerzijds en erfgoed van Arnoldus Stratemaker anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Johannes in cijns gegeven door Conegundus dv Gerardinus 

Visser, (2) 4 pond geld b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde hofstad, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes van Dommellen verworven had van Sanderus zvw 

Henricus gnd Sanders soen en Petrus Witmeri, {f.112} (3) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Vastenavond te leveren, gaande uit 3 roeden 

land gnd gerden, in Drunen, ter plaatse gnd Brake, aan voornoemde wijlen 

Johannes verkocht door Henricus zvw Emondus van Huesden, (4) een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Henricus zv Henricus gnd Emonts soen, 

en zijn kinderen Emondus, Ghibo, Johannes en Woltherus beloofd hadden aan 

voornoemde Johannes van Dommellen, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit 

een hofstad in Drunen, tussen kv Johannes gnd Loef enerzijds en eertijds 

Lambertus gnd Losscaert anderzijds, (5) een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Willelmus zvw Godefridus gnd Gudde van Halle beloofd had aan voornoemde 

wijlen Johannes van Dommellen, een helft te betalen met Sint-Jan en de 
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andere helft met Kerstmis, gaande uit (5a) een erfgoed met gebouwen, 33½ 

voet lang, in Den Bosch, in een straat die loopt naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Johannes Monic enerzijds en erfgoed van Sophia Bellens 

anderzijds, (5b) de helft van een stenen muur op de rand tegen het erfgoed, 

(6) een b-erfcijns van 14 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (6a) een huis en erf in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Korenmarkt naar de Vismarkt, tussen erfgoed 

van Theodericus Trierken enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Monic 

anderzijds, (6b) de helft van een stenen muur tussen voornoemd huis en erf 

enerzijds en en huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Monic 

anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf voornoemde wijlen Johannes van 

Dommellen in cijns uitgegeven had aan Arnoldus gnd Cleijnmans soen van 

Kuijc, voor voornoemde cijns van 14 pond, (7) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van wijlen Gerardus van Essche de 

jongere, ter plaatse gnd Wergaartshuizen, (8) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van Johannes van Essche de oudere, 

in Schijndel, welke laatstgenoemde pachten voornoemde wijlen Johannes van 

Dommellen verworven had van Ghisbertus van Tula, (9) een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, die Alardus van Cloechoeven van den Dungen moet 

leveren. 

 

Merswijndis relicta quondam Johannis de Dommellen cum tutore domistadium 

quoddam situm in Busco prope forum piscium inter hereditatem Henrici 

dicti Vroentsone (dg: ex uno) et inter hereditatem Arnoldi Stratemaker 

(dg: ex alio) datum ad censum dicto quondam Johanni a Conegunde filia 

Gerardini piscatoris (dg: .) prout in litteris cum edificiis in dicto 

domistadio sitis atque (dg: hereditarium censum) quatuor libras monete 

#hereditarii census# (dg: solvendum here) reddendum et solvendum 

hereditarie mediatim (dg: Joh) Domini et mediatim Johannis ex domistadio 

predicto quem censum dictus quondam Johannes de Dommellen erga Sanderum 

filium quondam Henrici dicti Sanders soen et Petrum Witmeri acquisiverat 

prout in litteris 

 

1178 mf3 F 06 f. 112. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 09-07-1389. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 10-07-1389. 

 Dominca post octavas Petri et Pauli: zondag 11-07-1389. 

 in die Margarete: dinsdag 13-07-1389. 

 in divisione apostolorum: donderdag 15-07-1389. 

 

BP 1178 f 112r 01 vr 09-07-1389. 

atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie carnisprivio de tribus virgatis terre dictis 

gherden sitis in parochia de Druenen ad locum dictum Brake venditam dicto 

quondam Johanni ab Henrico filio quondam Emondi de Huesden prout in 

litteris atque hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure quam Henricus filius Henrici dicti Emonts soen (dg: 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Johanni de Dommellen 

hereditarie) Emondus Ghibo Johannes et Woltherus liberi primodicti 

Henrici promiserant se daturos dicto Johanni de Dommellen hereditarie 

Remigii ex domistadio sito in parochia de Druenen inter hereditatem 

liberorum Johannis dicti Loef ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Lamberti dicti Losscaert ex alio prout in litteris item hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Willelmus filius quondam Godefridi 

dicti #Gudde# de Halle promiserat se daturum dicto (dg: Johanni) quondam 

Johanni de Dommellen hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quadam hereditate triginta tres et dimidiam pedatas in longitudine 

continente sita in Busco in vico tendente versus forum piscium inter 

hereditatem Johannis Monic ex uno et inter hereditatem Sophie Bellens ex 

alio atque ex edificiis in eadem hereditate consistentibus atque ex 

medietate muri lapidei in latere versus dictam hereditatem (dg: .) sita 
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prout in litteris item hereditarium censum quatuordecim librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico tendente a foro bladi versus forum piscium 

inter hereditatem Theoderici Trierken ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Johannis dicti Monic ex alio et ex medietate muri lapidei 

consistentis inter dictam domum et aream et inter dictam domum et aream 

dicti quondam Iohannis Monic quam domum et aream primodictam dictus 

quondam Johannes de Dommellen Arnoldo dicto Cleijnmans soen de Kuijc pro 

predicto censu XIIII librarum dederat ad censum prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie ex bonis quondam Gerardi de Essche junioris sitis in (dg: 

parochia de) loco dicto communiter Wergaertshuijsen atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie ex 

bonis Johannis de Essche senioris sitis in parochia de Scijnle quas 

pacciones jamdictas dictus quondam Johannes de Dommellen erga Ghisbertum 

de Tula acquisiverat prout in litteris insuper hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: so) quam Alardus de 

Cloechoeven van den Dungen annuatim solvere tenetur ut dicebat 

hereditarie supportavit Nicholao de Ghiessen suo filio nomine dotis (dg: 

a) cum Cecilia eius uxore filia Theoderici Buc (dg: no) simul cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Aggere datum sexta 

post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 112r 02 vr 09-07-1389. 

Mersewijndis wv Johannes zvw Johannes van Dommellen droeg over aan haar 

zoon Godefridus zvw voornoemde Johannes van Dommellen haar vruchtgebruik in 

(1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

aan voornoemde wijlen Johannes van Dommellen verkocht door Johannes 

Sperbossche van Lijemde, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Johannes van Dommellen 

verkocht door Johannes van den Veken, (3) een lijfrente van 6 oude 

schilden, die voornoemde Godefridus verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Mersewijndis relicta quondam Johannis filii quondam Johannis de Dommellen 

cum tutore usufructum quem habuit etc in hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis venditam dicto quondam Johanni de Dommellen a Johanne 

Sperbossche de Lijemde prout in litteris atque in hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure solvenda hereditarie purificationis 

venditam dicto quondam Johanni de Dommellen a Johanne van den Veken prout 

in litteris (dg: leg) item in vitali pensione VI aude scilde quam 

Godefridus filius dicti quondam Johannis de Dommellen erga oppidum de 

Busco acquisiverat (dg: prout in litteris) ut dicebat legitime 

supportavit dicto Godefrido suo filio simul cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 03 vr 09-07-1389. 

Johannes van Vucht zv Theodericus en Theodericus Stalpaert beloofden aan 

Henricus Bierman 42 Hollandse gulden of de waarde en 22½ plak met Sint-

Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Johannes de Vucht filius Theoderici et Theodericus Stalpaert promiserunt 

Henrico Bierman XLII Hollant gulden vel valorem et XXIIJ placke ad 

Martini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 04 vr 09-07-1389. 

Johannes zvw Willelmus smid van Vechel droeg over aan zijn zuster Elisabeth 

1/7 deel in 1/7 deel van een hoeve, in Veghel, ter plaatse gnd Hamfoert, 

welke hoeve was van wijlen zijn grootvader Nicholaus van den Hamfoert. 
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Johannes filius quondam Willelmi fabri de Vechel septimam partem ad se 

spectantem (dg: in manso quodam) #in septima parte cuiusdam mansi# sito 

in parochia de Vechel ad locum dictum Hamfoert atque in eius attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis qui mansus fuerat quondam Nicholai 

van den Hamfoert sui avi ut dicebat hereditarie supportavit Elisabeth sue 

sorori promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 05 za 10-07-1389. 

Petrus Bits en Henricus van Geffen verklaarden dat Elisabeth dv Reijnerus 

van Hees buiten het huis en de kosten van haar vader is geweest, gedurende 

6 weken 3 dagen en langer. 

 

Petrus Bits et Henricus de Geffen sub eorum juramento deposuerunt quod 

Elisabeth filia Reijneri de Hees fuit extra domum et expensas dicti sui 

patris per spacium sex septimanarum et trium dierum et amplius. Testes Aa 

et Emndus datum sabbato post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 112r 06 za 10-07-1389. 

Ghibo Vette en Johannes Coptiten zv Gerardus van Vladeracken beloofden aan 

Bruijstinus Palaert, tbv Johannes Nollekini, 315 Hollandse gulden of de 

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

 

Ghibo (dg: Vette) Vette et Johannes Coptiten filius Gerardi de 

Vladeracken promiserunt Bruijstino Palaert ad opus Johannis Nollekini 

IIIc et XV Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Aa et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 07 za 10-07-1389. 

Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus van Vladeracken en Petrus Deijnen 

beloofden aan Bruijstinus Palaert, tbv Johannes Nolleken, 133½ Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

J Arnoldus de Vladeracken filius Gerardi de Vladeracken et Petrus Deijnen 

promiserunt Bruijstino Palaert ad opus Johannis Nolleken C XXXIIIJ 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 08 za 10-07-1389. 

Arnoldus van Vladeracken en zijn broer Johannes Coptiten beloofden aan 

Jacobus van Kessel 100½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Arnoldus de Vladeracken et Johannes Coptiten eius frater promiserunt 

Jacobo de (dg: Vessen) Kessel C et dimidium Hollant gulden vel valorem ad 

Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 112r 09 za 10-07-1389. 

Willelmus Broedeken beloofde aan Gertrudis van Tile 8½ oude schild of per 

schild net zoveel als de stad neemt etc, binnen een maand te betalen. 

 

Willelmus Broedeken promisit Gertrudi de Tile octo et dimidium aude 

scilde vel pro quolibet tantum quantum oppidum capit etc infra mensem 

proxime futuram persolvendos. Testes Aa et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112r 10 zo 11-07-1389. 

Ghisbertus Bruijn en zijn kinderen Johannes Wijerics en Ghisbertus 

beloofden aan Johannes Ranen, tbv vrouwe Ermegardis dvw Arnoldus van 

Waderle, 116 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (wo 02-02-1390) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-
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06-1390). 

 

Ghisbertus (dg: fili) Bruijn Johannes Wijeri[c]s et Ghisbertus eius 

liberi promiserunt Johanni Ranen ad opus domine Ermegardi! filie quondam 

Arnoldi de Waderle C et XVI Hollant gulden vel valorem mediatim 

purificationis et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Aggere datum dominica post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 112r 11 di 13-07-1389. 

Henricus nzvw Rodolphus Polslauwer verklaarde dat zijn broer Petrus alle 

achterstallige termijnen heeft geleverd17,18,19,20 van een lijfpacht van 4 mud 

rogge, die wijlen voornoemde Rodolphus verschuldigd was aan voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus filius naturalis quondam Rodolphi Polslauwer recognovit sibi 

fore satisfactum a Petro suo fratre ab omnibus arrastagiis sibi a 

quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem occacione vitalis (dg: 

poss) pensionis quatuor modiorum siliginis quam pensionem dictus quondam 

Rodolphus dicto Henrico solvere tenebatur salvis dicto Henrico suis 

litteris mencionem de dicta pensione facientibus quoad annos futuros in 

suo vigore permansuris. Testes Heijme et ?Rover datum in die Margarete. 

 

BP 1178 f 112r 12 do 15-07-1389. 

Johannes zvw Willelmus gnd tsHertoegen soen verkocht aan Godefridus zv 

Andreas van Berlikem (1) de helft in 2½ morgen land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd den Vrede, tussen Johannes Hals enerzijds en Johannes Sceijvel 

anderzijds, (2) de helft in 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen Cristianus Becker enerzijds en Nicholaus van Heze anderzijds, 

(3) de helft van 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Akense 

Hoeve, tussen Rodolphus Hals enerzijds en voornoemde Cristianus anderzijds, 

zoals deze goederen aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootvader 

Johannes van Ghoch, belast met cijnzen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti tsHertoegen soen medietatem ad se 

spectantem in duobus et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto den Vrede inter hereditatem Johannis Hals ex uno 

et hereditatem Johannis Sceijvel ex alio (dg: quam medietatem sibi de mo 

ut dicebat h) atque medietatem ad se spectantem in duobus jugeribus terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto Heze inter Cristiani Becker ex uno 

et hereditatem Nicholai de (dg: Hee) Heze ex alio item medietatem ad se 

spectantem unius jugeris terre siti in dicta parochia in loco dicto die 

Akensche Hoeve inter hereditatem Rodolphi Hals ex uno et inter 

hereditatem dicti Cristiani ex alio prout sibi de morte quondam Johannis 

de Ghoch sui avi successione hereditarie sunt advolute ut dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido filio Andree de Berlikem promittens (dg: 

w) super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus inde de jure solvendis. Testes Willelmus et Dordrecht datum in 

divisione apostolorum. 

 

BP 1178 f 112r 13 do 15-07-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
17 Zie ← BP 1177 f 103v 01 wo 17-02-1384, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
18 Zie ← BP 1178 f 091r 09 za 20-02-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
19 Zie → BP 1178 f 190r 03 vr 19-05-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
20 Zie → BP 1179 p 270v 01 vr 07-07-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
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Theodericus filius quondam Johannis de Heze prebuit #et# reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf3 F 07 f. 112v. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 12-07-1389. 

 in crastino Margarete: woensdag 14-07-1389. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 19-07-1389. 

 in crastino divisionis apostolorum: vrijdag 16-07-1389. 

 

BP 1178 f 112v 01 ma 12-07-1389. 

Andreas zv Lambertus Sannen soen beloofde aan Johannes van Erpe, tbv jkvr 

Mabelia van Langvelt, 14 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Andreas filius Lamberti Sannen soen promisit Johanni de Erpe ad opus 

domicelle Mabelie de Langvelt XIIII modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos. Testes Emondus et Dordrecht datum secunda post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 112v 02 wo 14-07-1389. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe herriep elke machtiging door hem gegeven 

aan zijn broer Leonius om zijn cijnzen te manen en zijn goederen te 

beheren. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe revocavit omnes potestatem 

(dg: Leoni) factam ab ipso Leonio suo fatri scilicet monendi eius census 

et regendi sua bona ut dicebat. Testes Dordrecht et Aggere datum in 

crastino Margarete. 

 

BP 1178 f 112v 03 wo 14-07-1389. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe droeg al zijn goederen over aan zijn 

broer Johannes. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe omnia sua bona mobilia et 

immobilia quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni suo fratri promittens (dg: ratam servare) #warandiam#. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112v 04 wo 14-07-1389. 

Elisabeth wv Rodolphus van Engelant en haar dochter Metta verkochten aan 

Ghibo Monic 1/3 deel in 7 lopen land in Geffen, waarvan (1) 5 lopen gnd de 

Brede Heide, tussen voornoemde Ghibo enerzijds en kv Leijten gnd Goeskens 

anderzijds, (2) 2 lopen gnd in die Rietgrave, beiderzijds tussen voornoemde 

Ghibo en Leijten Goeskens Kijnderen, belast met lasten. Johannes, 

minderjarige zv voornoemde Elisabeth zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Elisabeth relicta quondam Rodolphi de Engelant et Metta eius filia cum 

tutore terciam partem ad se spectantem in septem lopinatis terre sitis in 

parochia de Gheffen de quibus septem lopinatis terre quinque lopinate 

terre (dg: dicto Jo) de Brede Heijde inter hereditatem (dg: he) Ghibonis 

Monic ex uno et hereditatem liberorum Leijten dicte Goeskens ex alio et 

due lopinate terre in die Rietgrave nuncupate inter hereditates dictorum 

Ghibonis et liberorum predictorum Leijten (dg: kijnd) Goeskens Kijnderen 

vocatorum ex utroque latere sunt site ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Ghiboni promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

(dg: et quod ipsi Johannem filium dicti Elisabeth) exceptis oneribus ex 

dicta tercia parte faciendis et quod ipsi Johannem filium dicte Elisabeth 

dum ad annos pervenerit super dicta tercia parte ad opus dicti Ghibonis 

hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 112v 05 wo 14-07-1389. 

Henricus Becker zvw Willelmus Heirde en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes 

Tempeleer de jongere verklaarden eertijds geschonken te hebben aan 

Willelmus zv voornoemde Mechtildis een hoeve, gnd die Wueste Hoeve, in 

Gemonde, en dat vervolgens voornoemde Willelmus verkocht had aan Martinus 

Monic een cijns van 6 oude schilden, gaande uit deze hoeve. Ze zullen deze 

verkoop van waarde houden. 

 

Henricus Becker filius quondam Willelmi Heirde maritus legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Tempeleer junioris et ipsa 

cum eodem tamquam cum tutore recognoverunt se dudum dedisse nomine dotis 

Willelmo filio dicte Mechtildis mansum cum eius attinentis dictum die 

Wueste Hoeve situm in parochia de Ghemonden et dum deinde dictus 

Willelmus hereditarium censum sex aude scilde solvendum hereditarie ex 

dicto manso Martino Monic vendiderat (dg: promis) ut dicebant 

#constituti# promiserunt igitur dicti Henricus Becker et Mechtildis super 

omnia dictam vendicionem ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 112v 06 wo 14-07-1389. 

Willelmus Prijem ev Heilwigis dvw Johannes van den Eijnde van Meerwijc 

droeg over aan Johannes van Middegael, tbv de broers Johannes en Denekinus, 

kvw Theodericus zvw voornoemde Johannes van den Eijnde, de helft, die aan 

hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes van den 

Eijnde vv Heilwigis, in een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 5 hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd in de Put, tussen Adam gnd Kathelinen soen enerzijds 

en Spijeringus gnd Jans soen anderzijds, aan wijlen voornoemde Johannes van 

den Eijnde verkocht door Willelmus gnd Stevens soen. 

 

Willelmus Prijem maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Johannis van den Eijnde (dg: v) de Meerwijc 

medietatem sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam Johannis van 

den Eijnde patris dudum dicte Heilwigis successione hereditarie advolutam 

in hereditario censu unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt 

vocati boni etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo 

hereditarie purificationis ex quinque hont terre sitis in parochia de 

Empel in loco dicto in den Put inter hereditatem Ade dicti Kathelinen 

soen ex uno et inter hereditatem Spijeringi dicti Jans soen ex alio 

vendito dicto quondam Johanni van den Eijnde a Willelmo dicto Stevens 

soen prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Middegael ad 

opus Johannis et Denekini fratrum liberorum quondam Theoderici filii 

dicti quondam Johannis van den Eijnde simul cum dictis litteris et jure 

occacione dicte medietatis (dg: .) promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Berkel datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 112v 07 ma 19-07-1389. 

Henricus gnd die Hoessche kramer gaf uit aan Godefridus gnd die Wever (1) 5 

stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1a) tussen Godescalcus Arts soen 

enerzijds en Rodolphus gnd Godevarts soen anderzijds, (1b) tussen Reijnerus 

gnd Heijnen soen enerzijds en voornoemde Godefridus Wever anderzijds, (1c) 

tussen wijlen Goeswinus Cnoden enerzijds en erfgoed van de commendator van 

Vught anderzijds, (1d) tussen Elizabeth Reijners enerzijds en wijlen 

Goeswinus Cnoden anderzijds, (1e) ter plaatse gnd op het Zand, met een eind 

strekkend aan Margareta gnd Buekels en met het andere eind aan een hek, gnd 

hekken; de uitgifte geschiedde voor de last van de omheiningen en van het 

onderhoud van ¼ deel van het hek op het einde van voornoemd vijfde stuk 

land, ter plaatse gnd op het Zand, en thans voor voor 2½ oude groot en een 

n-erfpacht van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Godefridus tot onderpand (2) 2 

strepen land, die waren van Gerardus van Berkel, en die nu aan hem behoren, 
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in Vught Sint-Petrus, (2a) tussen voornoemde 2e stuk land enerzijds en 

voornoemde Elisabeth Reijners anderzijds, (2b) tussen Arnoldus van den 

Hoernoc enerzijds en Reijnkinus Heijnen soen anderzijds. 

 

Henricus dictus die Hoessche institor quinque pecia terre sitas in 

parochia de Vucht sancti Petri quarum una inter hereditatem Godescalci 

Arts soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Godevarts soen ex 

alio secunda inter hereditatem Reijneri dicti Heijnen soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi dicti die Wever ex alio tercia inter 

hereditatem quondam Goeswini Cnoden ex uno et inter hereditatem 

commendatoris de Vucht ex alio quarta inter hereditatem Elizabeth 

Reijners ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini Cnoden ex alio et 

quinta ad locum opt Sant tendens cum uno fine ad hereditatem Margarete 

dicte Buekels et cum reliquo fine ad repagulum dictum hecken ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Godefrido Wever ab eodem 

hereditarie possidendas pro onere sepium ad dictam quintam peciam terre 

spectantium et pro onere conservacionis unius (dg: partis) quarte partis 

repaguli siti ad finem dicte quinte pecie terre site ad dictum locum opt 

tSant vocatum tenendi et observandi a dicto Godefrido perpetue in bona 

disposcione et (dg: pro hereditaria paccione dicto Godefrido Wever danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem) pro duobus et dimidio antiquis grossis #antiquis# et 

pro hereditaria paccione duorum modiorum et duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Henrico a dicto Godefrido hereditarie 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem etc 

dictus Godefridus duas strepas terre que fuerant Gerardi de Berkel nunc 

ad se spectantes sitas in dicta parochia quarum una inter predictam 

secundam peciam terre ex uno et inter hereditatem dicte Elisabeth 

Reijners ex alio et alia inter hereditatem Arnoldi van den Hoernoc ex uno 

et hereditatem Reijnkini Heijnen soen ex alio sunt site ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes Willelmus et Aggere datum secunda post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 112v 08 vr 16-07-1389. 

Arnoldus Koeter en zijn schoonzoon Gerardus Hulsman verkochten aan 

Goessuinus Model zvw Bertoldus zv Theodericus een stuk heide, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd ter Donk, tussen erfgoed gnd dat Rijbroek enerzijds 

en Godefridus van der Aarst anderzijds. 

 

Arnoldus Koeter et Gerardus Hulsman eius gener peciam merice cum eius 

attinentiis sitam in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum ter Donc 

inter hereditatem (dg: dat) dictam dat Rijbroec ex uno et hereditatem 

Godefridi van der (dg: Aarst) Aarst ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Goessuino Model filio quondam Bertoldi filii Theoderici 

promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Willelmus et Emondus datum in crastino divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 112v 09 vr 16-07-1389. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Wolterus zvw Wolterus van Oerle 100 

Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Sint-Andreas aanstaande (di 30-11-

1389) te betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Woltero filio quondam Wolteri de Oerle 

centum Hollant gulden (dg: vel valorem) ad Andree proxime persolvendos. 

Testes Berkel et Emondus datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1178 f 112v 10 vr 16-07-1389. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken deed tbv zijn broer Gerardus afstand van een 
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kamer met ondergrond, uit 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen het huis waarin Arnoldus van Langel woonde enerzijds 

en erfgoed van Johannes Hocukem anderzijds, welke 2 kamers met ondergrond 

voornoemde wijlen Lambertus verworven had van Theodericus gnd Leuwe, te 

weten van de kamer aan de kant van het huis waarin {f.113r} voornoemde 

wijlen Godefridus van Langel woonde. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken super una camera cum eius fundo 

de duabus cameris et earum fundis sitis in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter domum in qua Arnoldus de Langel commorati consuevit ex 

uno et hereditatem Johannis Hocukem ex alio (dg: sup) quas duas cameras 

cum earum fundis dictus quondam Lambertus eorum pater erga Theodericum 

dictum Leuwe acquisiverat (dg: prout in litteris) scilicet super illa 

camera de dictis duabus cameris que sita est versus dictam domum in qua 

 

1178 mf3 F 08 f. 113. 

 in crastino divisionis apostolorum: vrijdag 16-07-1389. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 17-07-1389. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 19-07-1389. 

 in crastino Hermanni: maandag 19-07-1389. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 20-07-1389. 

 

BP 1178 f 113r 01 vr 16-07-1389. 

dictus quondam Godefridus de Langel commorari consuevit ut dicebat et 

super toto iure ad opus Gerardi sui fratris hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1178 f 113r 02 vr 16-07-1389. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken deed tbv zijn broer Henricus afstand van een 

kamer met ondergrond, uit voornoemde 2 kamers, te weten van de kamer 

richting het erfgoed van Johannes Hocuken. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken super una camera cum eius fundo 

de dictis duabus cameris (dg: ut) ut supra scilicet super illa camera de 

dictis duabus cameris que sita est versus hereditatem dicti Johannis 

Hocuken ut dicebat et super toto jure ad opus Henrici sui fratris 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113r 03 vr 16-07-1389. 

De broers Willelmus en Arnoldus, kvw Nicholaus Rover van Bakel, verkochten 

aan Henricus zvw Henricus van den Broek van Rode (1) een b-erfcijns van 9 

pond, een oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment, die zij met Sint-Servaas beuren, 

gaande uit een hoeve gnd ter Linden, in Sint-Oedenrode, welke cijns 

voornoemde wijlen Nicholaus Rover verworven had van erfg vw hr Goessuinus 

van Mierle, en welke cijns nu aan hen behoort, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

stuk land in Aarle, direct naast erfgoed van wijlen hr Florencius van 

Alphen priester. 

 

Willelmus et Arnoldus fratres liberi quondam Nicholai Rover de Bakel 

hereditarium censum novem librarum grosso Turonensi monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti quem se 

solvendum habere dicebant hereditarie Servacii de manso dicto ter Lijnden 

sito in parochia de Rode et ex eorum attinentiis quem censum dictus 

quondam Nicholaus Rover erga heredes quondam domini Goessuini de Mierle 

acquisiverat et quem nunc ad se pertinere dicebant atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Rode solvendam hereditarie in 

festo purificationis ex pecia terre sita in parochia de Aerle (dg: inter) 
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contigue iuxta hereditatem quondam domini Florencii de Alphen #presbitri# 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici de 

Palude de Rode promittentes ratam et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum in crastino divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 113r 04 vr 16-07-1389. 

Johannes van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 113r 05 vr 16-07-1389. 

Franco Pauwels soen en Jordanus Gheroncs soen beloofden aan hr Johannes van 

Mierle, tbv hem, hr Johannes van de Wijer en hr Gerardus van het Hof, 12 

Brabantse dobbel of de waarde en 18 Hollandse plakken, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390) en de andere helft met Pasen (zo 03-

04-1390). 

 

Franco Pauwels soen et Jordanus Gheroncs soen promiserunt domino Johanni 

de Mierle #ad opus sui et ad opus domini Johannis de Vivario et domini 

Gerardi de Curia vel eorum alteri# XII Brabant dobbel vel valorem et 

XVIII Hollant #placke# mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasce 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113r 06 vr 16-07-1389. 

Godefridus Herbrechts soen vernaderde erfgoederen, in Bakel, aan 

Theodericus van der Vesten en Nicholaus Rover van Bakel verkocht door 

Theodericus gnd Jorijs van Doerne zvw Theodericus van der Eijken. De 

anderen weken en hij droeg weer over. 

 

(dg: Ancelmus Wael) #Godefridus Herbrechts soen# prebuit ad redimendum 

(dg: hereditatem) hereditates sitas in Bakel venditas Theoderico van der 

Vesten et Nicholao Rover de Bakel a Theoderico dicto Jorijs de Doerne 

filio quondam Theoderici van der (dg: Eijken) Eijken et alii cesserunt et 

reportavit. Testes Heijme et Rover datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113r 07 za 17-07-1389. 

Johannes Smedeken van Bucstel, Albertus gnd Boc van Lijt en Hubertus zv 

Johannes van Ghemert beloofden aan Johannes van Beke zv Philippus 140 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel Albertus dictus Boc de Lijt et Hubertus 

filius Johannis de Ghemert promiserunt Johanni de Beke filio Philippi C 

et XL gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime perslvendos. 

Testes Aa et Willelmus datum sabbato post Margarete. 

 

BP 1178 f 113r 08 za 17-07-1389. 

Johannes Smedeken van Bucstel droeg over aan voornoemde Albertus gnd Boc 

van Lijt en Hubertus zv Johannes van Ghemert (1) 35 mud hop, Bossche maat, 

aan hem beloofd door Ludekinus zvw Gerardus gnd Claes soen, (2) 14 oude 

schilden en 13 Hollandse plakmeeuwen, aan hem beloofd door Albertus gnd 

Smedeken, (3) 130 mud hop, Bossche maat, aan voornoemde Johannes beloofd 

door Walterus gnd van Hijntham en zijn broer Johannes. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel XXX quinque modios lupule mensure de Busco 

promissos sibi a Ludekino filio quondam Gerardi dicti Claes soen item 

XIIII denarios aureos antiquos communiter aude scilde vocatos et XIII 

denarios communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie promissos sibi a 

Alberto dicto Smedeken item C et XXX modios lupule dicte hoppe mensure de 

Busco promissos dicto Johanni a Waltero dicto de Hijntham J et Iohanne 

suo fratre prout hoc in litteris legitime suportavit Alberto Boc et 
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Huberto predictis cum litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113r 09 ma 19-07-1389. 

Godefridus van Driel beloofde aan Heijmericus Groij 150 Hollandse gulden of 

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

 

(dg: Godefridus de) Godefridus de Driel promisit Heijmerico Groij IJc 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Emondus datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 113r 10 ma 19-07-1389. 

Jacobus wettige zv Johannes gnd Ghisebrechts soen alias gnd Wrede van 

Herpen droeg over aan Cristina dvw Henricus Gruwel een lijfrente van 8 oude 

schilden of de waarde daarvan in ander paijment, een helft te betalen met 

Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, aan voornoemde Jacobus verkocht 

door de stad Den Bosch21. 

 

Jacobus filius legitimus Iohannis (dg: Wrede) dicti Ghisebrechts soen 

alias dicti Wrede de Herpen vitalem pensionem octo aude scilde boni auri 

et iusti ponderis vel valorem eorundem in alio pagamento solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti Jacobi mediatim pasce et mediatim Remigii 

venditam dicto Jacobo ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo 

etc legitime supportavit Cristine filie quondam Henrici (dg: Gruwe) 

Gruwel simul cum dictis litteris et condicionibus in dictis litteris 

contentis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Heijme et Willelmus datum ut supra in crastino Hermanni. 

 

BP 1178 f 113r 11 ma 19-07-1389. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Gerardus zvw Theodericus van 

Vlimen alle erfgoederen, die voornoemde mr Wolphardus verworven had van 

Bertoldus Luwe, gelegen onder Empel, uitgezonderd (1) 4 hont land, gnd 

Onderstal, aldaar, tussen de gemeint van Meerwijk enerzijds en Gerardus 

Rogge anderzijds, zoals afgepaald, (2) een halve schaar ter plaatse gnd 

Polsbroek. Voornoemde mr Wolphardus en zijn zoon Johannes beloofden de 

overdracht van waarde te houden. Voornoemde Gerardus beloofde de cijnzen, 

die uit voornoemde goederen gaan, en de dijken voor zijn rekening te nemen. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen omnes et singulas hereditates quas dictus 

magister Wolphardus erga Bertoldum Luwe acquisiverat quocumque locorum 

infra parochiam de Empel sitas salvis dicto magistro Wolphardo quatuor 

(dg: jugeribus) #hont# terre #(dg: prout ibidem sunt sita)# dictis 

communiter Onderstal sitis ibidem inter communitatem de Meerwijc ex uno 

et inter hereditatem Gerardi Rogge ex alio prout ibidem sunt limitata 

atque dimidio proventu dicto communiter halve scare sito in loco dicto 

communiter Polsbroec ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio 

(dg: Abrugge) #quondam Theoderici de Vlimen# simul cum omnibus aliis 

litteris quas inde habuit promittentes et cum eo Johannes eius filius 

                         
21 Mogelijk verband met SaSH OSA 1. 
Rekening 1. p. 9 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 30-03-1399). … p.10 … Noch op 

paesschen. … p.11 … Item Jacob Wreden IIII sc. 

Rekening 2. p. 39 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op Bamis (wo 01-10-1399) … p.40 … 

Noch op Bamis  … Item Jacob Wreden IIII sc. 

Rekening 3. Groot gedeelte van de lijfrenten ontbreekt. 

Rekening 4. p.92 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selver stat int halve jair voirscr. Op Bamis (vr 01-10-1400). … p.93 … Noch op 

Bamis … Item Jacob Wreden IIII sc. 

Rekening 5. p.123 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 26-03-1402)  … p.124 … Noch op 

paesschen … p. 124 … Item Jacob Wreden IIII sc. 

Rekening 6. p.155 … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix gilt 

binnen der selver stat int halve jair voirs. Op paesschen (zo 11-04-1406) … p.156 … Noch op 

paesschen … Item Jacob Wreden IIII sc. 
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ratam servare. Quo facto repromisit dictus Gerardus quod ipse omnes 

census ex premissis solvendos et aggeres ad premissa spectantes taliter 

solvet et tenebit quod dictis Wolphardo et Johannis nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes Heijme et Emondus datum supra. 

 

BP 1178 f 113r 12 ma 19-07-1389. 

(dg: Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen beloofde aan mr). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Theoderici de Vlijmen promisit super omnia 

magistro). 

 

BP 1178 f 113r 13 di 20-07-1389. 

Jacobus Stevens soen deed afstand. 

 

Jacobus (dg: Louwer filius) Stevens soen super premissis et jure ad opus 

dicti Gerardi renunciavit promittens ratam servare. Testes Willelmus et 

Emont datum tercia post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 113r 14 di 20-07-1389. 

Vervolgens beloofde voornoemde Gerardus zvw Theodericus van Vlimen alle 

cijnzen, die uit voornoemde erfgoederen gaan, te zullen betalen en te 

zullen onderhouden (1) de dijken, die bij deze erfgoederen horen, (2) ½ 

roede dijk horend bij voornoemde 4 hont gnd die Onderstal, gelegen naast de 

dijk van jkr Johannes van Gielbeke en naast de dijk van Theodericus van 

Vlimen, (3) 18 voet dijk, horend bij 5 hont land van voornoemde mr 

Wolphardus, in Empel, in een kamp gnd die Stertgrave, beiderzijds tussen 

voornoemde mr Wolphardus, welke 5 hont voornoemde mr Wolphardus verworven 

had van voornoemde Gerardus zvw Theodericus van Vlimen, (4) de lasten, 

horend bij deze voornoemde erfgoederen. 

 

Notum sit universis quod cum ita sit factum constitutus coram scabinis 

dictus Gerardus filius quondam Theoderici de Vlimen promisit super omnia 

quod ipse omnes et singulos census ex predictis hereditatibus de jure 

solvendos atque omnes aggeres ad dictas hereditates de jure spectantes 

(dg: atque aggeres dictorum IIIIor ad dictos dicta quatuor hont terre die 

Onderstal vocata #spectantes# necnon) item dimidiam virgatam aggeris 

spectantem ad dicta quatuor hont terre die Onderstal vocata #prout ibidem 

sunt sita# sitam contigue iuxta aggerem domicelli Johannis de Gielbeke et 

iuxta aggerem Theoderici de Vlimen preterea decem et octo pedatas aggeris 

spectantes ad quinque hont terre (dg: .) dicti magistri Wolphardi sita in 

jurisdictione de Empel in campo dicto die Stertgrave inter hereditatem 

dicti magistri Wolphardi ex utroque latere que quinque hont terre dictus 

magister Wolphardus erga dictum Gerardum filium dicti quondam Theoderici 

[de] Vlimen acquisiverat (dg: .) tenebit ac onera ad easdem hereditates 

spectantia conservabit quod dicto magistro Wolphardo nullum dampnum 

eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113r 15 di 20-07-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde mr Wolphardus en zijn zoon 

Johannes 25 oude schilden, per schild evenveel als de stad voor een schild 

neemt etc met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto magistro Wolphardo (dg: X) et Johanni suo 

filio XXV aude scilde scilicet pro quolibet tantum quantum oppidum pro 

quolibet scilt capiet etc ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 F 09 f. 113v. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 19-07-1389. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 20-07-1389. 

 anno LXXX nono mensis julii die XX: dinsdag 20-07-1389. 
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 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 

BP 1178 f 113v 01 ma 19-07-1389. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Gerardus zv Theodericus van 

Vlimen een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem 

verkocht door Johannes van Abrugge. 

 

J Magister Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum decem librarum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini venditum sibi a 

Johanne de Abrug[ge] prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

filio Theoderici de Vlimen simul cum litteris et aliis et jure (dg: 

promittentes et cum Johannes eius) promittens ratam servare. Testes 

Heijme et Emondus datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 113v 02 ma 19-07-1389. 

Jacobus Stephens soen droeg over aan Gerardus zvw Theodericus van Vlimen 8 

hont land, in Empel, in een kamp gnd die Hornoc Kamp, naast Johannes 

Stephens soen, belast met dijken. 

 

Jacobus Stephens soen octo hont terre sita in parochia de Empel in campo 

dicto die Hornoc Camp inter #iuxta# hereditatem Johannis Stephens soen ex 

uno (dg: et hereditatem Arnoldi) prout ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo filio #quondam# Theoderici de Vlimen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus ad 

premissa spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113v 03 ma 19-07-1389. 

Jkvr Sophia wv Henricus van der Schant maakte bezwaar tegen verkopingen22,23 

en vervreemdingen, gedaan door haar zoon Woltherus met zijn goederen. 

 

Domicella #Sophia# relicta quondam Henrici van der Schant calumpniavit 

vendiciones et alienacions factas per Woltherum eius filium cum suis 

bonis ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 113v 04 ma 19-07-1389. 

Henricus Everdeij machtigde zijn zoon Thomas zijn cijnzen en pachten te 

manen. 

 

(dg: Kath) Henricus Everdeij dedit potestatem Thome eius filio monendi 

eius census et pacciones quocumque locorum ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 113v 05 ma 19-07-1389. 

Katherina van der Schant verklaarde ontvangen te hebben van hr Henricus van 

Mordrecht 8 pond, die voornoemde hr Henricus afgelopen Sint-Jan (do 24-06-

1389) verschuldigd was aan voornoemde Katherina. 

 

Katherina van der Schant recognovit se recepisse a domino Henrico de 

Mordrecht octo libras quas dictus dominus Henricus dicte Katherine in 

festo Johannis proxime preterito solvere tenebatur ut dicebat. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
22 Zie ← BP 1178 f 052v 05 di 13-10-1388, Walterus zvw Henricus van der 

Schant verkocht aan Johannes van Audehoesden al zijn goederen, gelegen 

binnen de stad Den Bosch, belast met lasten en een lijfrente van 6 gulden 

aan jkvr Sophia mv voornoemde Walterus. 
23 Zie → BP 1180 p 481r 07 di 06-07-1395, Johannes van Aude Hoesden en zijn 

zoon Johannes hebben alle achterstallige termijnen van de lijfrente 

betaald. 
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BP 1178 f 113v 06 ma 19-07-1389. 

Nijcholaus molenaar van Bucstel, Willelmus zv Albertus van Bucstel en 

Arnoldus Luijten beloofden aan Johannes van den Acker van Lijemde 14 

Hollandse gulden of de waarde zondag over 2 weken (zo 08-08-1389) te 

betalen. 

 

X. 

Nijcholaus multor de Bucstel Willelmus filius Alberti de Bucstel et 

Arnoldus Luijten promiserunt Johanni van den Acker de Lijemde XIIII 

Hollant gulden #vel valorem# ad dominicam (dg: post) #proximam# ultra 

duas septimanas persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113v 07 ma 19-07-1389. 

Voornoemde Johannes van den Acker beloofde aan Wolterus van Bommel 22 

Hollandse gulden of de waarde zondag over 2 weken (zo 08-08-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes van den Acker promisit Woltero de Bommel XXII Hollant 

gulden (dg: dic) vel valorem dicto termino persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 113v 08 di 20-07-1389. 

Goessuinus van den Eijnde van Aerle verkocht aan Arnoldus zvw hr Emondus 

Rover een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Sint-Jacobus op 

de onderpanden te leveren, gaande uit zijn deel in goederen gnd op Heuvel, 

in Aarle, achter de watermolen van hr Theodericus Rover, met toebehoren, en 

uit andere goederen van verkoper, reeds belast met cijnzen. 

 

Goessuinus van den Eijnde de Aerle hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam domini Emondi Rover hereditariam paccionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie Jacobi et supra bona 

infrascripta tradendam ex (dg: manso d) tota parte et omni jure dicto 

venditori competentibus in (dg: manso) #bonis# dictis (dg: te) op! Hoevel 

sito in parochia de Aerle retro molendinum (dg: domini) aquatile domini 

Theoderici Rover et in eius attinentiis atque ex ceteris bonis ipsius 

venditoris quocumque locorum sitis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus inde de jure solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes Willelmus et Emondus datum 3a post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 113v 09 di 20-07-1389. 

Ghisbertus Vette zvw Elijas zvw Arnoldus Veren Berchen soen droeg over aan 

Gerardus van Vladeracken een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

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

uit een huis en erf eertijds van Johannes Metten soen, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Wolterus Cael enerzijds en erfgoed van 

Albertus vleeshouwer anderzijds, welke cijns van 3 pond voornoemde wijlen 

Elijas verworven had van Henricus Roempot. 

 

Ghisbertus Vette filius quondam Elije filie quondam Arnoldi Veren Berchen 

soen hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex hereditario censu XL solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie pro XVI denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem !solvendo hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo et area que fuerat quondam Iohannis Metten 

soen sita in Busco in vico dicto (dg: communit) Colperstraet inter 

hereditatem Wolteri Cael ex uno et hereditatem Alberti carnificis ex alio 

quem censum trium librarum dictus quondam (dg: Ghisbertus erga) Elijas 
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erga Henricum Roempot acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Vladeracken cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eius deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 113v 10 di 20-07-1389. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), 

met 31 Hollandse gulden of de waarde, en met de cijns van de komende 

termijn. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van den Kloot, 

Willelmus Scilder en Johannes zv Gerardus van Vladeracken. 

 

X. 

Et poterit redimere infra hinc et nativitatis Johannis proxime futurum 

cum XXXI Hollant gulden seu valorem et cum censu in dicto termino 

proveniendo (dg: ac) promittens ut in forma (dg: testes). Acta in camera 

presentibus Johanne de Globo Willelmo Scilder Johanne filio Gerardi de 

Vladeracken datum anno LXXX nono mensis julii die XX hora none. 

 

BP 1178 f 113v 11 di 20-07-1389. 

Johannes van Loen schoenmaker droeg over aan zijn kinderen Petrus, Johannes 

en Johannes zijn vruchtgebruik in het deel, dat aan zijn voornoemde 

kinderen gekomen was na overlijden van hun moeder Gertrudis, resp. dat aan 

hen zal komen na overlijden van hun voornoemde vader, in een erfgoed met 

gebouwen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Arnoldus van 

der Haseldonc enerzijds en erfgoed van Theodericus van Spoerdonc 

anderzijds. 

 

Johannes de Loen sutor usufructum quem habet in tota parte et omni jure 

Petro Johanni et !Johanni suis liberis de morte quondam Gertrudis matris 

dictorum liberorum successione hereditarie advolutis et post mortem dicti 

Johannis eorum patris successione hereditarie advolvendis (dg: in domo et 

area) in hereditate cum eius edificiis sita in Busco in aggere Vuchtensi 

inter hereditatem Arnoldi van der Haseldonc ex uno et hereditatem 

Theoderici de Spoerdonc ex alio ut dicebat legitime supportavit dictis 

(dg: suis) Petro Johanni et Johanni suis liberis promittens ratam 

servare. Testes Berkel et Willelmus datum 3a post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 113v 12 do 22-07-1389. 

Voornoemde Petrus, Johannes en Johannes verkochten voornoemd deel aan 

Johannes Broc zvw Petrus Broc. 

 

Dicti Petrus Johannes et Johannes dictas partem et jus suas vendiderunt 

Johanni Broc filio (dg: Pet) quondam Petri Broc cum (dg: litteris et) 

omnibus litteris et jure occacione promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: s) eorum deponere. Testes Heijme et Dordrecht 

datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 113v 13 do 22-07-1389. 

Johannes van den Hoevel Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Hoevel Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 113v 14 di 20-07-1389. 

Johannes van Loen schoenmaker droeg over aan Johannes Broc zijn 

vruchtgebruik in het deel dat aan zijn dochter Margareta gekomen was na 

overlijden van haar moeder Gertrudis, resp. dat aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Johannes, in een erfgoed met gebouwen, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Arnoldus van der Haseldonc 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van Spoerdonc anderzijds. 
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Johannes de Loen sutor usufructum quem habet in tota parte et omni jure 

Margarete sue filie de morte quondam Gertrudis matris dicte (dg: vend) 

Margarete successione hereditarie advolutis et post mortem dicti Johannis 

successione hereditarie advolvendis in hereditate cum eius (dg: 

attinentiis sita in) edificiis sita in Busco in aggere Vuchtensi inter 

hereditatem Arnoldi van der Haseldonc ex uno et hereditatem Theoderici de 

Spoerdonc ex alio ut dicebat legitime supportavit Johanni Broc (dg: suo) 

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

divisionem apostolorum. 

 

1178 mf3 F 10 f. 114. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 20-07-1389. 

 in profesto Magdalene: woensdag 21-07-1389. 

 

BP 1178 f 114r 01 di 20-07-1389. 

Elisabeth wv Willelmus Vrijese droeg over aan Petrus, zv voornoemde 

Elisabeth en wijlen Willelmus, haar vruchtgebruik in alle goederen, waarin 

voornoemde Willelmus was overleden, resp. die door voornoemde Elisabeth 

worden nagelaten. De brief overhandigen aan voornoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth relicta quondam Willelmi Vrijese cum tutore usufructum quem 

habet in omnibus bonis in quibus dictus quondam dictus Willelmus decessit 

et ab eadem Elisabeth relinquendis #et que post se relinqueret# quocumque 

locorum sitis ut dicebat legitime supportavit Petro filio Elisabeth et 

quondam Willelmi predictorum promittentes cum tutore ratam servare. 

Testes Berkel et Willelmus datum 3a post divisionem apostolorum. Detur 

dicte (dg: Petro) Elisabeth. 

 

BP 1178 f 114r 02 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Petrus verhuurde voornoemde goederen, die aan hem gekomen waren 

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

komen na overlijden van zijn voornoemde moeder Elisabeth, aan voornoemde 

Elisabeth, voor de duur van haar leven, voor 1 gulden met Kerstmis te 

betalen. Een brief voor Elisabeth. 

 

Dictus Petrus dicta bona sibi de morte dicti quondam Willelmi sui patris 

successione advoluta et post mortem dicte Elisabeth sue matris 

successione advolvenda locavit dicte Elisabeth ab eadem ad eius vitam 

possidenda anno quolibet ad eius vitam pro uno gulden dando dicto Petro a 

dicta Elisabeth in nativitatis Domini promittens ratam servare et alter 

repromisit ex premissis. Testes Aa et Emondus datum in profesto 

Magdalene. Et erit una littera pro Elisabeth. 

 

BP 1178 f 114r 03 di 20-07-1389. 

Hr Andreas zvw Andreas gnd Broechoeve kanunnik van het klooster van H.Maria 

van Berne en Petrus zv Jacobus gnd Robben soen ev Aleidis dv voornoemde 

Andreas van Broechoeven verkochten aan Marcelius zvw Johannes gnd Ekaert 

een bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, ter plaatse 

gnd dat Nubroek, tussen Theodericus zv voornoemde Andreas Broechoeven 

enerzijds en Godefrida dv Johannes gnd Godevaerts soen anderzijds, 

strekkend vanaf Theodericus van de Broek van Rode tot aan een eusel gnd 

Bemmer, belast met 1 zwarte tournose. 

 

Dominus Andreas filius #quondam# Andree dicti Broechoeve canonicus 

regularis conventus beate Marie de Berna (dg: unum bonar) et Petrus 

filius (dg: J) Jacobi dicti Robben soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti Andree de Broechoeven quoddam 

bonarium prati situm in parochia de Beke prope Aerle in loco dicto 

Herende ad locum dictum dat Nubroec inter hereditatem Theoderici filii 

dicti Andree Broechoeven ex uno et inter hereditatem (dg: Kath) Godefride 

filie Johannis dicti Godevaerts soen ex alio tendens ab hereditate 
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Theoderici de Palude de Rode ad (dg: h) pascuam dictam Bemmer ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Marcelio filio quondam Johannis dicti (dg: van) 

Ekaert promittentes warandiam et obligationem deponere excepto uno nigro 

Turonensi denario inde solvendo (dg: et promiserunt quod ipsi Ydam filiam 

dicti quondam Andree Broechoeven). Testes Berkel et Willelmus datum 3a 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 114r 04 di 20-07-1389. 

Voornoemde twee verkopers beloofden dat Yda dvw Andreas Broechoeven afstand 

zal doen van voornoemde bunder tbv voornoemde koper Marcelius. 

 

Dicti duo venditores promiserunt super omnia quod ipsi Ydam filiam 

quondam Andree Broechoeven super dicto bonario prati ut supra et jure ad 

opus dicti Marcelii emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 05 di 20-07-1389. 

Johannes zvw Andreas Broechoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius #quondam# Andree Broechoeven prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 06 di 20-07-1389. 

Gerardus van Vucht zvw Gerardus van Vucht droeg over aan zijn broer Thomas 

de helft van 2 hont land, in Empel, ter plaatse gnd Meesbroek, in een kamp, 

aldaar. 

 

Gerardus de Vucht filius quondam Gerardi de Vucht (dg: unum) medietatem 

ad se spectantem (dg: unius h) duorum hont terre sitorum in parochia de 

Empel in loco dicto Meesbroec (dg: inter hereditatem Ghibonis de Hees) in 

quodam campo ibidem sito ut dicebat hereditarie supportavit Thome suo 

fratri promittens (dg: ratam servare) warandiam tamquam de (dg: ve) vero 

allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 07 di 20-07-1389. 

Gerardus van Vucht zvw Gerardus van Vucht en zijn broer Thomas beloofden 

aan Woltherus van Vucht 8 gulden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Gerardus de Vucht filius quondam Gerardi de Vucht et Thomas eius frater 

promiserunt Wolthero de Vucht octo gulden simpliciter ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 08 di 20-07-1389. 

Marcelius zv Johannes gnd van Ekaert verkocht aan Goessuinus Model zv 

Bertoldus zv Theodericus ½ bunder beemd, in Beek bij Aarle, tussen Thomas 

nzv hr Thomas scolasticus van Sint-Oedenrode enerzijds en Henricus nzv 

voornoemde hr Thomas anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Henricus 

nzv hr Thomas. 

 

Marcelius filius Iohannis dicti de Ekaert dimidium bonarium prati situm 

in parochia de Beke prope Aerle inter hereditatem Thome filii naturalis 

domini Thome scolastici Rodensis ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii naturalis dicti domini Thome ex alio venditum sibi a dicto Henrico 

filio naturali dicti domini Thome prout in litteris hereditarie vendidit 

Goessuino Model filio Bertoldi filii Theoderici supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem exparte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 09 wo 21-07-1389. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken droeg al zijn goederen over aan 
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Johannes zv Johannes van Ghemert. 

 

Willelmus de Lent filius quondam Henrici Mudeken omnia singula sua bona 

tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Johannis de Ghemert 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Emondus datum in profesto 

Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 114r 10 di 20-07-1389. 

Gerardus zvw Gerardus van Vucht droeg over aan zijn broer Thomas de helft 

in 3 lopen land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Johannes 

van Hauwe enerzijds en Henricus Ghisels anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi #de# Vucht medietatem ad se spectantem in 

tribus lopinatis terre sitis in parochia de Rode de Rode in loco dicto 

Eirde inter hereditatem (dg: dicti) #Johannis# de Hauwe ex uno et 

hereditatem Henrici Ghisels ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Thome suo fratri promittens ratam servare. Testes Berkel et Willelmus 

datum 3a post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 114r 11 di 20-07-1389. 

Theodericus van Heze beloofde aan Bartholomeus zv Bartholomeus gnd Wedigen 

13 Gelre gulden en 5 Vlaamse plakken met Sint-Martinus aanstaande (do 11-

11-1389) te betalen. 

 

Theodericus de Heze promisit Bartholomeo filio Bartholomei dicti 

Wed[i]gen XIII Gelre gulden et quinque placken Flandrienses ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 12 di 20-07-1389. 

Henricus Boijen beloofde aan Petrus Pels 97½ Gelderse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus Boijen promisit Petro Pels nonaginta septem et dimidium Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 13 wo 21-07-1389. 

Mechtildis wv Woltherus gnd Rike en haar kinderen Johannes, Jutta en Metta 

gaven uit aan Joseph van Casteren (1) een huis, schuur en tuin met een 

stukje groese voor de deur van het huis, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Casteren, tussen Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel enerzijds en wijlen 

Henricus Roede anderzijds, (2) een stukje land gnd dat Roenen Stuk, aldaar, 

tussen wijlen voornoemde Henricus Roede enerzijds en Reijnerus zv Johannes 

van den Vinckenscoet anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Rodeland, 

aldaar, naast de weg gnd de Groene Weg, beiderzijds tussen wijlen 

voornoemde Henricus Roede, (4) een stuk land, tussen wijlen voornoemde 

Henricus Roede enerzijds en voornoemde Reijnerus anderzijds, (5) een stuk 

land, ter plaatse gnd op de Hoge Akker, voor de goederen gnd Kerkhoeve, 

tussen wijlen voornoemde Henricus Roede enerzijds en wijlen Johannes zv 

Ghevardus anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd op de Hoge 

Akker, tussen Woltherus Ghiben soen enerzijds en erfgoed van dekaan en 

kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2½ mud 4 lopen koren, half rogge en half 

gerst, en 2 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), aan voornoemde 

Mechtildis gedurende haar leven, en na haar overlijden aan haar kinderen 

Johannes, Jutta, Metta en Wolterus. Voornoemde Woltherus zv eerstgenoemde 

Mechtildis zal met deze uitgifte instemmen. 
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Mechtildis relicta quondam Woltheri dicti Rike Johannes Jutta et Metta 

eius liberi cum tutore domum horreum et ortum cum particula hereditatis 

dicte groese (dg: s) ante januam dicte domus sita sitos in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Casteren inter hereditatem Gerardi filii 

naturalis quondam domini Gerardi de Bucstel ex uno et hereditatem quondam 

Henrici Roede ex alio atque peciam terre dictam dat Roenen Stucke sitam 

ibidem inter hereditatem dicti quondam Henrici Roede ex uno et 

hereditatem Reijneri filii Johannis van den Vinckenscoet ex alio item 

peciam terre dictam dat Rodelant sitam ibidem (dg: inter hereditatem) 

iuxta viam dictam den Gruenen Wech inter hereditates dicti quondam 

Henrici Roede ex utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam 

inter hereditatem dicti quondam Henrici Roede ex uno et hereditatem dicti 

Reijneri ex alio item peciam terre sitam op den Hoegenacker (dg: ibidem) 

ante bona dicta communiter Kerchoeve inter hereditatem dicti quondam 

Henrici Roede ex uno et hereditatem quondam Johannis filii Ghevardi ex 

alio item peciam terre sitam ibidem ad dictum locum op den Hoeghenacker 

inter hereditatem Woltheri Ghiben soen ex uno et hereditatem decani et 

capituli ecclesie sancti Johannis in Busco ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum Joseph de Casteren ab eodem pro hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum et quatuor lopinorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei #et duorum sextariorum seminis raparum# 

mensure de Busco danda dicte Mechtildi ad eius vitam et post eam dictis 

Johanni Jutte Mette atque Woltero liberis dicte Mechtildis ab alio 

purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et quod 

ipsi dictum Woltherum filium primodicte Mechtildis dicte donacioni 

facient consentire et alter repromisit dicte Mechtildi ad eius vitam et 

post eam dictis suis liberis dictam paccionem. Testes (dg: Aa et) Aa et 

Willelmus datum in profesto Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 114r 14 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Joseph beloofde aan eerstgenoemde Mechtildis 62¼ Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Joseph promisit (dg: dicte Me) primodicte Mechtildi solummodo LXII 

Hollant gulden et quartam partem unius gulden vel valorem a pasce proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114r 15 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Mechtildis en haar kinderen Johannes, Jutta en Metta gaven uit 

aan de broers Johannes en Matheus, kvw Gerardus Ghiben soen, (1) al hun 

beemden, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, welke jaarlijks gedeeld 

worden {f.114v} tegen andere beemden aldaar, (2) 10 stukjes land, ter 

plaatse gnd Casteren, (2a) dat Hornoc Stuk, tussen wijlen Henricus Rode 

enerzijds en kvw voornoemde Gerardus Ghiben soen anderzijds, (2b) op de 

plaats gnd die Donk, tussen wijlen Johannes zv Ghevardus enerzijds en 

wijlen voornoemde Henricus Roede anderzijds, (2c) ter plaatse gnd 

Haverland, tussen voornoemde kvw Gerardus Ghiben soen enerzijds en 

Everardus gnd Cort Everart anderzijds, (2d) ter plaatse gnd aan de Grient 

Akker, tussen wijlen voornoemde Henricus Roede enerzijds en Joseph van 

Casteren anderzijds, (2e) tussen voornoemde Joseph enerzijds en Johannes zv 

Daniel Clinckaert anderzijds, (2f) dat Kromstuk, tussen Petrus van Casteren 

enerzijds en een weg gnd de Groene Weg anderzijds, (2g) dat Hoeveke, tussen 

voornoemde Joseph enerzijds en voornoemde Petrus van Casteren anderzijds, 

(2h) ter plaatse gnd die Smede Akker, tussen Wolterus Ghiben soen enerzijds 

en kv Gerardus Ghiben soen anderzijds, (2i) ter plaatse gnd die Smede 

Akker, tussen wijlen voornoemde Henricus Rode enerzijds en voornoemde 

Joseph anderzijds, (2j) dat Sciltstukske, tussen wijlen voornoemde Henricus 

Roede enerzijds en voornoemde kvw Gerardus Ghiben soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 8 Keulse penningen, (b) 2 Leuvense aan de heer 

van Boxtel, (c) een cijns aan Johannes van Derentheren, en thans voor (d) 
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een n-erfpacht van 3½ mud koren, half rogge en half gerst, Bossche maat, 

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

02-1391), aan eerstgenoemde Mechtildis voor de duur van haar leven, en na 

haar overlijden aan haar kinderen Johannes, Jutta, Metta en Wolterus. 

Voornoemde Woltherus zal met deze uitgifte instemmen. 

 

Dicta Mechtildis Johannes Jutta et Metta eius liberi cum tutore omnia et 

singula prata ad ipsos spectantia quocumque locorum in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Casteren situata prout dicta prata ibidem sunt 

situata et ad ipsos dinoscuntur pertinere et que prata annuatim 

dividentur 

 

1178 mf3 F 11 f. 114v. 

 in profesto Magdalene: woensdag 21-07-1389. 

 

BP 1178 f 114v 01 wo 21-07-1389. 

erga alia prata ibidem sita insuper X particulas terre sitas in (dg: l) 

dicto loco Casteren vocato quarum una dat Hornoc Stucke inter hereditatem 

quondam Henrici Rode ex uno et hereditatem liberorum quondam Gerardi 

Ghiben soen ex alio altera super locum dictum die Donc inter heredtatem 

quondam Johannis filii Ghevardi ex uno et hereditatem dicti quondam 

Henrici Roede ex alio tercia ad locum dictum Haverlant inter hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Gerardi Ghiben soen ex uno et 

hereditatem Everardi dicti Cort Everart ex alio quarta ad locum dictum 

aen den Grijent Acker inter hereditatem dicti quondam Henrici Roede ex 

uno et hereditatem Joseph de Casteren ex alio quinta inter hereditatem 

dicti Joseph ex uno et hereditatem Johannis filii Danielis Clinckaert ex 

alio sexta dat Cromstucke inter hereditatem Petri de Casteren ex uno et 

inter viam dictam den Gruenen Wech ex alio septima dat Hoeveken inter 

hereditatem dicti Joseph ex uno et hereditatem dicti Petri de Casteren ex 

alio octava ad locum dictum die Smede Acker inter hereditatem Wolteri 

Ghiben soen ex uno et hereditatem liberorum Gerardi Ghiben soen ex alio 

nona in dicto loco die Smede Acker vocato inter hereditatem dicti quondam 

Henrici Rode ex uno et hereditatem dicti Joseph ex alio et decima dat 

Sciltstucsken nominantur inter hereditatem dicti quondam Henrici Roede ex 

uno et hereditatem dictorum liberorum eiusdem quondam Gerardi Ghiben soen 

ex alio sunt situate ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni 

et Matheo fratribus liberis dicti quondam Gerardi Ghiben soen ab eisdem 

fratribus possidendas pro octo denariis Coloniensis dictis Coelsch et 

duobus (dg: den) Lovaniensibus domino de Bucstel atque pro censu Johanni 

de Derentheren annuatim ex premissis solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione trium et dimidii modiorum bladi mediatim siliginis 

et mediatim ordei mensure de (dg: Bucs) Busco danda (dg: dicte) 

primodicte Mechtildi ad eius vitam et post eam dictis Johanni Jutte et 

Mette atque Woltero filio primodicte Mechtildi a dictis fratribus 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et quod ipsi dictum Woltherum dicte donacioni facient consentire 

etc et dicte fratres repromiserunt modo predicto ex hereditatibus 

prescriptis. Testes Aa et Willelmus datum in profesto Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 114v 02 wo 21-07-1389. 

Voornoemde broers Johannes en Matheus beloofden aan eerstgenoemde 

Mechtildis 83 Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-

03-1391) te betalen. 

 

Dicti fratres Johannes et Matheus promiserunt primodicte Mechtildi 

LXXXIII Hollant gulden vel valorem a festo pasce proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 114v 03 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Mechtildis wv Woltherus Rike en haar kinderen Johannes, Jutta en 

Metta gaven uit aan Lambertus zvw Ghibo gnd die Bont 2 stukken land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, ter plaatse gnd aen die Zeebt, tussen 

wijlen Gerardus van Leemputten enerzijds en wijlen Willelmus Hennens soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 3 zwarte 

schelling zwarte tournosen aan de heer van Boxtel, en thans voor (2) een 

n-erfpacht van 22 lopen koren, half rogge en half gerst, Bossche maat, met 

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

1391), aan eerstgenoemde Mechtildis voor de duur van haar leven, en na haar 

overlijden aan haar kinderen Johannes, Metta, Jutta en Wolterus. Voornoemde 

Wolterus zal met deze uitgifte instemmen. 

 

Dicta Mechtildis relicta quondam Woltheri Rike Johannes Jutta et Metta 

eius liberi cum tutore duas pecias terre sitas in parochia de Bucstel in 

loco dicto Casteren ad locum dictum aen die Zeebt inter hereditatem 

quondam Gerardi de Leemputten ex uno et hereditatem quondam Willelmi 

Hennens soen ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Lamberto 

filio quondam Ghibonis dicti die Bont ab eodem pro hereditario censu 

trium solidorum nigrorum Turonensium domino de Bucsstel inde solvendo 

dando etc et pro hereditaria paccione XX duorum lopinorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei mensure de (dg: Bucstel) Busco danda 

primodicte Mechtildi ad eius vitam et post eam dictis Johanni Mette et 

Jutte atque Woltero filio primodicte Mechtildis ab alio purificationis et 

pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam (dg: et aliam) pro premissis et aliam obligationem 

deponere #(dg: et quod ipsi dictum)# et alter repromisit modo predicto ex 

premissis et quod ipsi dictum Wolterum dicte donacioni facient 

consentire. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 04 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan eerstgenoemde Mechtildis 26 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit primodicte Mechtildi XXVI Hollant gulden #vel 

valorem# a pasca proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 05 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Mechtildis wv Wolterus Rike en haar kinderen Johannes, Jutta en 

Metta gaven uit aan Gerardus zvw Herbertus van den Bredeacker een 

heidekamp, in Boxtel, tussen Willelmus zvw Bodo van Tiela enerzijds en de 

gemeint van Eilde anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns 

en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen koren, half rogge en half gerst, 

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

jaar (do 02-02-1391), aan eerstgenoemde Mechtildis voor de duur van haar 

leven, en na haar overlijden aan haar kinderen Johannes, Jutta, Metta en 

Wolterus. Voornoemde Woltherus zal met deze uitgifte instemmen. 

 

Dicta Mechtildis relicta quondam Wolteri Rike (dg: Joh) Johannes Jutta et 

Metta eius liberi cum tutore quendam campum merice situm in parochia de 

Bucstel inter hereditatem Willelmi filii quondam Bodonis de Tiela ex uno 

et inter (dg: h) communitatem de Eilde ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Gerardo filio quondam Herberti van den Bredeacker ab 

eodem pro censu domini nostri ducis inde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione decem et octo lopinorum bladi mediatim siliginis et 

mediatim ordei mensure de Busco danda primodicte Mechtildi ad eius vitam 

et post eam dictis Johanni Jutte et Mette atque Woltero filio primodicte 

Mechtildis a dicto Gerardo hereditarie purificationis et pro primo ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et quod ipsi dictum 

Woltherum dicte donacioni facient consentire et alter repromisit modo 
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predicto ex dicto campo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 06 wo 21-07-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan eerstgenoemde Mechtildis 26 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit primodicte Mechtildi XXVI Hollant gulden vel 

valorem a pasca proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 114v 07 wo 21-07-1389. 

Theodericus van Heze beloofde aan Lambertus zv Nicholaus van Goderheile 44 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Theodericus de Heze promisit Lamberto filio Nicholai de Goderheile XLIIII 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 08 wo 21-07-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Godefridus gnd Grieten 

soen van Overbeke, tbv hem en zijn broer en zuster Henricus en Elisabeth, 3 

stukjes land, in Schijndel, (1) tussen Willelmus Leijten soen enerzijds en 

Margareta dvw Godescalcus anderzijds, (2) tussen Arnoldus Hoeghenoen 

enerzijds en Michael zvw Mathijas gnd van Kakebel anderzijds, (3) 

beiderzijds tussen voornoemde Margareta, aan hem verkocht door voornoemde 

Mijchael. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen tres particulas terre 

sitas in parochia de Scijnle quarum una inter hereditatem Willelmi 

Leijten soen ex uno et hereditatem Margarete filie quondam Godescalci ex 

alio altera inter hereditatem Arnoldi Hoeghenoen ex uno et hereditatem 

Michaelis filii quondam Mathije dicti de Kakebel ex alio et tercia inter 

hereditatem dicte Margarete ex utroque latere coadiacentem situate sunt 

venditas sibi a dicto Mijchaele prout in litteris hereditarie vendidit 

Godefrido dicto Grieten soen de Overbeke ad opus sui et ad opus Henrici 

#eius fratris# et Elisabeth eius sororis supportavit cum dictis litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 09 wo 21-07-1389. 

Johannes Brouwer en zijn vrouw Elisabeth wv Wolterus van Watermael droegen 

over aan Godefridus Hoijer 16 oude schilden, 45 Hollandse plakmeeuwen voor 

1 oude schild gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Ghisbertus gnd van den Hasenbossche beloofd had gedurende 8 jaar te betalen 

aan voornoemde Johannes Brouwer en Elisabeth, wegens een deel van de 

tiende, die was van Johannes gnd van Watermael vvw voornoemde Wolterus, 

deels in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, en deels in Nuland gelegen, welk 

deel van de tiende voornoemde Johannes en zijn vrouw Elisabeth verhuurd 

hadden aan voornoemde Ghisbertus, voor een periode van 8 jaar. 

 

Johannes Brouwer et Elisabeth eius uxor relicta quondam Wolteri (dg: W) 

de (dg: Waterl) Watermael sedecim (dg: denarios) aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos boni auri et justi ponderis scilicet 

quadraginta quinque denarios communiter placmeuwen vocatos monete 

Hollandie pro quolibet dictorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum computato seu aliud pagamentum eiusdem valoris quos 

Ghisbertus (dg: de Hasenbosch) dictus van den Hasenbossche dictis Johanni 

Brouwer et Elisabeth ad spacium octo annorum promiserat occacione 

cuiusdam partis decime que fuerat olim Johannis dicti de Watermael patris 

olim dicti quondam Wolteri site partim in parochia de Roesmalen (dg: et 
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partim) in loco dicto Heze et partim in parochia de Nuwelant quam partem 

dicte decime dicti Johannes et Elisabeth eius uxor dicto Ghisberto ad 

spacium octo annorum predictorum locaverunt prout in litteris legitime 

supportaverunt Godefrido Hoijer cum litteris et jure promittentes ratam 

servare. Testes Aa et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 114v 10 wo 21-07-1389. 

Johannes Wisschaert van Tilborch beloofde aan Henricus van den Kerchoeve 

van Goerle schoenmaker 63 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Johannes Wisschaert de Tilborch promisit Henrico van den Kerchoeve de 

Goerle sutori LXIII Hollant gulden vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf3 F 12 f. 115. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 in crastino Marie Magdalene: vrijdag 23-07-1389. 

 Sabbato post Marie Magdalene: zaterdag 24-07-1389. 

 in crastino Jacobi: maandag 26-07-1389. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 30-07-1389. 

 

BP 1178 f 115r 01 do 22-07-1389. 

Destijds hadden Thomas Meelman en Johannes van Derentheren gerechtelijk 

gekocht van Johannes gnd Backe zvw Arnoldus gnd Berthoud van Tilborch alle 

goederen van wijlen hr Johannes van Wijflit heer van Blaersvelt ridder. 

Voornoemde Johannes van Derentheren en Arnoldus Stamelart van de Kelder ev 

Aleidis dvw voornoemde Thomas Meelman droegen thans over aan voornoemde 

Johannes Backe 1/9 deel van een b-erfcijns van 116 pond geld, die wijlen 

voornoemde hr Johannes van Wijflit beurde, gaande uit de windmolen in 

Schijndel. Transportanten en met hen Johannes, Gerardus en Godefridus, kv 

voornoemde Johannes van Derentheren, en zijn schoonzoon Henricus Dicbier 

zvw Godefridus beloofden de overdracht van waarde te houden. 

 

Notum sit universis quod cum Thomas Meelman et Johannes de Derentheren 

omnia et singula bona domini Johannis de Wijflit domini quondam de 

Blaersvelt militis quocumque locorum consistentia sive sita per judicem 

mediante sententia scabinorum de (dg: Bucstel) Busco erga Johannem dictum 

Backe filium quondam Arnoldi dicti Berthoud (dg: Backe) de Tilborch 

acquisivisset prout in litteris quas vidimus (dg: constitutus i) 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de 

Derentheren et Arnoldus Sta de Penu maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti quondam Thome Meelman nonam 

partem de hereditario censu centum et sedecim librarum monete quem dictus 

quondam dominus Johannes de Wijflit annuatim et hereditarie solvendum 

habuit ex molendino venti consistente #in Scijnle# in litteris scabinorum 

de Busco (dg: m) comprehensum ut dicebant hereditarie supportaverunt 

predicto Johanni Backe promittentes et cum eis Johannes Gerardus et 

Godefridus liberi dicti Johannis de Derentheren atque Henricus Dicbier 

filius quondam Godefridi eius gener ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Berkel et Dordrecht datum in festo Marie 

Magdalene. 

 

BP 1178 f 115r 02 vr 23-07-1389. 

Gerardus van den Doorn verkocht aan Gerardus van Geffen molenaar een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, op de hoek aldaar, tussen 

erfgoed van wijlen Bruno van Visoijen enerzijds en een straatje dat loopt 

van de Kerkstraat naar de Hinthamerstraat anderzijds, welke cijns aan hem 
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was verkocht door Theodericus van der Vorst gewantsnijder. 

 

Gerardus de Spina hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex domo et area sita in Busco in vico ecclesie supra 

conum ibidem inter hereditatem quondam (dg: Br) Brunonis de (dg: V) 

Visoijen ex uno et (dg: hereditatem) inter viculum tendentem a dicto vico 

ecclesie sancti Johannis ewangeliste versus vicum Hijnthamensem ex alio 

venditum sibi a Theoderico van der Vorst rasore pannorum prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo de Geffen multori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berkel et Emondus datum in crastino Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 115r 03 vr 23-07-1389. 

Nicholaus van de Doorn beloofde aan Albertus van Tephelen zv Rutgherus 20 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (22-05-1390) te 

betalen. 

 

Nicholaus de Spina promisit (dg: .) Alberto de Tephelen filio Rutgheri 

(dg: XX) viginti Hollant gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Aa et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 04 za 24-07-1389. 

Johannes Hacken beloofde aan Wolterus Penninc 45 Hollandse gulden of de 

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

 

Johannes Hacken promisit Woltero Penninc XLV Hollant gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Berkel et Willelmus 

datum sabbato post Marie Magdalene. 

 

BP 1178 f 115r 05 za 24-07-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Aleidis Kemmers 40 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus Johannes promisit Aleidi Kemmers XL Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 06 za 24-07-1389. 

Arnoldus van Hackenen, Emondus van Zoelen en Johannes van Ghemert de 

jongere beloofden aan Johannes van Neijnsel 37 Hollandse gulden of de 

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

 

Arnoldus de Hackenen (dg: et) Emondus de Zoelen et Johannes de Ghemert 

junior promiserunt Johanni de Neijnsel XXXVII Hollant gulden vel valorem 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes Berkel et Rover datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 07 za 24-07-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 08 za 24-07-1389. 

Arnoldus Stamelart zv Henricus van Uden vroeg aan zijn vader om toestemming 

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

vader. 

 

Arnoldus Sta filius Henrici de Uden supplicavit a dicto Henrico suo patre 

sibi dare licenciam recedendi a domo convictu et expensis et pater 

annuens prout in forma. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 
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BP 1178 f 115r 09 za 24-07-1389. 

Godefridus van Zeelst24 vroeg aan zijn moeder Beatrix om toestemming buiten 

het huis etc te mogen gaan van zijn moeder. 

 

Godefridus de Zeelst supplicavit Beatrici sue matri quatenus sibi daret 

licenciam recedendi a domo etc sub modo emancipacionis et dicta Beatrix 

annuens etc ut in forma. Testes Willelmus et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 10 ma 26-07-1389. 

Willelmus Hoef en zijn vrouw Metta wv Petrus Crabbaert zvw Hermannus van 

Dalem droegen over aan Marcelius zvw Arnoldus Marcelijs soen en diens vrouw 

Aleidis dv Theodericus van Keppel alias van Doerne een b-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een huis25,26 en erf van wijlen Egidius Pelser, in Den 

Bosch, naast de plaats gnd Windmolenberg, tussen de gemene weg enerzijds en 

erfgoed van Aleidis gnd Kemmers anderzijds, welke cijns aan voornoemde 

wijlen Petrus was verkocht door Truda dvw voornoemde Egidius Pelser. 

 

Willelmus Hoef maritus legitimus ut asserebat Mette sue uxoris relicte 

quondam Petri Crabbaert filii quondam Hermanni de Dalem et ipsa cum eodem 

tamquam cum suo tutore hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area quondam 

Egidii Pelser sita in Busco iuxta locum dictum Wijnmolenberch inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Ale) Aleidis dicte 

Kemmers ex alio venditum dicto quondam Petro a Truda filia dicti quondam 

Egidii Pelser prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebant 

hereditarie supportaverunt Marcelio filio quondam Arnoldi Marcelijs soen 

cum Aleide eius uxore filia (dg: quondam) Theoderici de Keppel alias de 

Doerne cum #dictis# litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri et eius heredum 

deponere. Testes Willelmus et Emondus datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 115r 11 do 29-07-1389. 

Voornoemde Marcelius droeg voornoemde cijns over aan Gerardus van 

Derenborch27. 

 

Dictus Marcelius dictum censum supportavit Gerardo de Derenborch cum 

litteris (dg: et a) et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Berkel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 115r 12 ma 26-07-1389. 

Albertus van Uden beloofde aan Gerardus zv Petrus Oer 34 gulden geld van 

Gelre of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Albertus de Uden promisit Gerardo filio Petri Oer XXXIIII gulden monete 

Gelrie vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Berkel et Aggere datum in crastino Jacobi apostoli. 

 

                         
24 Zie ← BP 1178 f 021v 09 do 20-02-1388. De vader van Godefridus was 

overleden: Godefridus van Zeelst zvw Gerardus van der Lulsdonc droeg over 

aan Johannes van Andel de helft, die aan zijn moeder Beatrix dvw Godefridus 

van Cobbeke …. Beatrix was hertrouwd met Nijcholaus. 
25 Zie ← BP 1176 f 045r 13 wo 13-01-1378, overdracht van het vruchtgebruik 

in het huis. 
26 Zie → BP 1179 p 606v 12 wo 15-10-1393, overdracht van het huis en erf 

door Gerardus van Derenborch (na gerechtelijke verkoop aan hem door 

Johannes van der Cloet), met behoud van erfcijns van 50 schelling. 
27 Zie → BP 1179 p 606v 12 wo 15-10-1393, overdracht van het huis en erf 

door Gerardus van Derenborch (na gerechtelijke verkoop aan hem door 

Johannes van der Cloet), met behoud van erfcijns van 50 schelling. 
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BP 1178 f 115r 13 vr 30-07-1389. 

Johannes gnd die Brouwer en zijn vrouw Elisabeth dv Arnoldus Cleijnael 

droegen over aan Willelmus van der Eijnde zv voornoemde Arnoldus Cleijnael 

een huis28,29, hofstad en tuin in Oisterwijk, tussen Johannes Stinen soen 

enerzijds en Agnes gnd Gielijs anderzijds, aan voornoemde Johannes en 

Elisabeth overgedragen door Johannes Coman zvw Willelmus Coman. 

 

Johannes dictus die Brouwer et Elisabeth eius (dg: uxor) uxor filia 

Arnoldi Cleijnael cum ipso tamquam cum suo tutore domum domistadium et 

ortum sitos in (dg: parochia de) Oesterwijc inter hereditatem Johannis 

Stinen soen ex uno latere et inter hereditatem Agnetis dicte Gielijs ex 

alio supportatos dictis Johanni et Elisabeth a Johanne Coman filio 

quondam Willelmi Coman prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Willelmo van der Eijnde filio dicti Arnoldi Cleijnael simul cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere salva dictis Johanni et Elisabeth hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Willelmus dictis 

Johanni et Elisabeth coram scabinis infrascriptis promiserat. Testes 

Berkel et Willelmus datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 115r 14 vr 30-07-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes en Elisabeth een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis uit voornoemd huis, 

hofstad en tuin te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum dictis Johanni et 

Elisabeth hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis ex domo domistadio et orto 

predictis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115r 15 vr 30-07-1389. 

Jacobus Loze ev Engella dvw Henricus Becker zvw Henricus Becker verkocht 

aan Mechtildis dvw Gerardus Berwout een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Henricus zvw Thomas van Hijnen beloofd had aan eerstgenoemde Henricus 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de poort van Johannes Pinappel, tussen erfgoed van 

Arnoldus Straetmaker enerzijds en erfgoed van Johannes zv Lambertus gnd van 

den Hoevel anderzijds. 

 

Jacobus Loze maritus et tutor legitimus ut asserebat Engelle sue uxoris 

filie quondam Henrici Becker filii quondam Henrici Becker hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Henricus filius quondam Thome de 

Hijnen promisit se daturum primodicto Henrico Becker hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de (dg: qua) quadam domo et area sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis extra porta Johannis Pinappel inter 

hereditatem Arnoldi Straetmaker ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Lamberti dicti van den Hoevel ex alio prout in litteris et quem 

nunc ad se spectare hereditarie vendidit Mechtildi filie quondam Gerardi 

Berwout supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et heredum dicti quondam Henrici Becker 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 A 01 f. 115v. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 30-07-1389. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 31-07-1389. 

                         
28 Zie → BP 1178 f 160r 01 za 11-06-1390, vernadering van dit huis, hofstad 

en tuin. 
29 Zie → BP 1180 p 683r 02 do 01-02-1397 (1), verkoop van dit huis, hofstad 

en tuin door Willelmus van den Eijnde zv Arnoldus gnd Cleijnael! 
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 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 06-08-1389. 

 in vigilia Laurencii: maandag 09-08-1389. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1389. 

 in vigilia assumptionis: zaterdag 14-08-1389. 

 

BP 1178 f 115v 01 ±vr 30-07-1389. 

Gherardus zvw Herbertus van den Bredeacker verkocht aan Assella gnd Assel 

dvw Rutgherus van Vorne een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 bunder beemd, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Hermalen, tussen Theodericus zv Matheus van Empel enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds, reeds belast met 14 oude groten. 

 

Gherardus filius quondam Herberti van den Bredeacker hereditarie vendidit 

Asselle dicte Assel filie quondam Rutgheri de Vorne hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex sex bonariis prati sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Hermalen inter hereditatem Theoderici 

filii Mathei de Empel ex uno et (dg: l) inter communitatem ibidem ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda (dg: s) warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XIIII grossis antiquis inde de jure 

solvendis et sufficientem facere. 

 

BP 1178 f 115v 02 ±vr 30-07-1389. 

Erenbertus zv Johannes van den Zande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus de M) Erenbertus filius Johannis van den Zande prebuit et 

reportavit. 

 

BP 1178 f 115v 03 vr 30-07-1389. 

Arnoldus van Tula zvw Robbertus van Tula verkocht aan Nicholaus der Kijnder 

de Plaetmaker een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of ander paijment, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd 

de Koijkamp, reeds belast met zegedijken, waterlaten en sluizen. 

 

Arnoldus de Tula filius quondam Robberti de Tula hereditarie vendidit 

Nicholao der Kijnder de Plaetmaker hereditarium censum unius gulden 

monete Hollandie vel alterius pagamenti solvendum hereditarie in (dg: 

nativitatis D) festo penthecostes ex uno jugero terre #dicti venditoris# 

sito in parochia de Kessel in loco dicto den Koijkamp (dg: in) ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis zegedike 

aqueductibus et slusis ad dictum juger terre spectantibus et promisit 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Willelmus datum (dg: supra) sexta 

post Jacobi. 

 

BP 1178 f 115v 04 vr 30-07-1389. 

Theodericus die Rover zvw hr Johannes beloofde aan Philippus Jozollo etc 64 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 

1+31+30+1=63 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus die Rover filius quondam domini Johannis promisit Philippo 

Jozollo etc LXIIII aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes (dg: Go) datum supra. 

 

BP 1178 f 115v 05 za 31-07-1389. 

Gerardus zvw Herbertus van den Bredeacker verkocht aan Johannes van 

Zidewijnden een n-erfcijns van 1¼ oude Franse schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 6 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Hermalen, tussen Theodericus zv Matheus van Empel enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 14 oude groten grondcijns en een 

b-erfcijns van 2¼ oude schild aan voornoemde koper Johannes. 
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Gerardus filius quondam Herberti van den Bredeacker hereditarie vendidit 

Johanni de Zidewijnden hereditarium censum unius aude scilt et quarte 

partis unius scilt monete Francie vel valorem solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex sex bonariis prati sitis in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Hermalen inter hereditatem Theoderici filii Mathei de Empel 

ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XIIII aude 

groet #domino fundi# et hereditario censu II aude scilde et quarta partis 

unius aude scil! dicto Johanni emptori prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gerardus et Dordrecht datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1178 f 115v 06 vr 06-08-1389. 

Henricus van Loet en Arnoldus Sanders soen verkochten aan Johannes Mersman 

de jongere een stuk land dat was van wijlen Richmodis van Hees, in Oss, 

tussen erfgoed gnd Zalen Hoeve enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

belast met 5 schelling 3 penning aan de naburen van Oss. 

 

Henricus van Loet et Arnoldus Sanders soen (dg: s eius gener d) peciam 

terre que fuerat quondam Richmodis de Hees sitam in parochia de Os inter 

hereditatem dictam Zalen Hoeve ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

platheam ex alio ut dicebat hereditarie vendiderunt Johanni Mersman 

juniori promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis quinque 

solidis et tribus denariis (dg: novi) vicinis de Os inde solvendis. 

Testes Willelmus et Emondus datum sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 115v 07 vr 06-08-1389. 

Theodericus gnd Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven droeg over aan 

Matheus zvw Matheus snijder van Nuwelant zijn deel in een stuk land, in 

Kessel, achter de tuin van Woltherus van Kuijc, tussen Rutgherus Eghens 

enerzijds en wijlen Hilla gnd Kolner dochter anderzijds. 

 

Theodericus dictus Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes in pecia terre sita 

in parochia de Kessel retro ortum Woltheri de Kuijc inter hereditatem 

Rutgheri Eghens ex uno et hereditatem Hille dicte quondam Kolner dochter 

ex alio (dg: ut dicebat hereditarie s) prout ibidem est sita hereditarie 

supportavit Matheo filio quondam Mathei sartoris de Nuwelant promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 115v 08 ma 09-08-1389. 

Bernardus gnd Weenmaers soen van Maren verkocht aan Henricus Nerinc een 

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

huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

Pijnappels Poort, tussen het water enerzijds en erfgoed van Theodericus 

Snoec anderzijds, reeds belast met 1 groot aan de hertog. 

 

Bernardus dictus Weenmaers soen de Maren hereditarie vendidit Henrico 

Nerinc hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco (dg: in vico Hij) ad 

finem vici Hijnthamensis (dg: inter aq) extra Pinappels Poert inter (dg: 

hereditatem) aquam ibidem ex uno hereditatem Theoderici Snoec ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno 

grosso #...# duci prius solvendo et sufficientem facere. Testes Willelmus 

et Aggere datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1178 f 115v 09 vr 13-08-1389. 

Florencius zvw Johannes Lijssen soen van Helvoert ev Katherina dvw Ghibo 

gnd Koccen droeg over aan Nicholaus Vlemijnc 1/7 deel, dat aan hem gekomen 

was na overlijden van voornoemde Ghibo, in alle erfgoederen, die wijlen 
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voornoemde Ghibo nagelaten had. 

 

Florencius filius quondam Johannis Lijssen soen de Helvoert (dg: septimam 

partem sibi de m) maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie quondam Ghibonis dicti Koccen septimam partem sibi de morte 

quondam dicti Ghibonis successione hereditarie advolutam in (dg: h) 

omnibus hereditatibus quas dictus quondam Ghibo in eius morte post se 

reliquit quocumque locorum sitis ut dicebat hereditarie supportavit 

Nicholao Vlemijnc promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Aggere datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 115v 10 vr 13-08-1389. 

Voornoemde Nicholaus Vlemijnc beloofde aan voornoemde Florencius zvw 

Johannes Lijssen soen van Helvoert en zijn vrouw Katherina dvw Ghibo gnd 

Koccen een lijfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit al hun goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Dictus Nicholaus promisit super omnia se daturum dictis Florencio et 

Katherine eius uxori vitalem pensionem septem lopinorum siliginis mensure 

de Busco anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius in 

nativitatis Domini et pro primo solucionis termino ultra annum ex omnibus 

suis bonis et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 115v 11 za 14-08-1389. 

Arnoldus zvw Johannes Louwer van Kessel verkocht aan Arnoldus zv Gerardus 

van Vladeracken de helft in 24 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Hoeve, tussen erfgoed gnd Wouter Colen soens Hoeve enerzijds en erfgoed 

gnd Bloemaert anderzijds, te weten de helft die daar in 2 kampen ligt, 

richting de dijk gnd zegedijk, en van welke 24 morgen de andere helft 

behoort aan Jordanus Millinc, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Louwer de Kessel (dg: di) medietatem ad 

se spectantem in viginti quatuor jugeribus terre sitis in parochia de 

(dg: Kess) Roesmalen in loco dicto die Hoeven inter hereditatem dictam 

Wouter Colen soens Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam communiter 

Bloemaert ex alio scilicet illam medietatem que sita est ibidem in duobus 

campis (dg: que sita est) #ibidem# versus aggerem dictum zegedike et de 

quibus XXIIII jugeribus terre predictis altera medietas ad Jordanum 

Millinc pertinere (dg: tene) dinoscitur ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegedike et aqueductibus ad dictam medietatem de jure 

spectantibus ut dicebat. Testes Willelmus et Dordrecht datum in vigilia 

assumptionis. 

 

BP 1178 f 115v 12 za 14-08-1389. 

Johannes gnd Broes soen verkocht aan {hier staan twee puntjes} gnd Peij van 

Mameren een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd op de Eftersten Erd, ter 

plaatse gnd Langpoel, tussen kvw Wolterus Wellens enerzijds en voornoemde 

Peij van Mameren anderzijds, strekkend vanaf het midden van een steeg gnd 

die Herdstegen tot aan een steeg gnd die Voerbroecstege, belast met de 

onraad. 

 

Johannes dictus Broes soen peciam terre sitam in parochia de Kessel ad 

locum dictum op den Eftersten Erd in loco dicto Langpoel inter 

hereditatem liberorum quondam Wolteri Wellens ex uno et hereditatem {hier 

staan twee puntjes} dicte Peij de Mameren ex alio tendentem a medietate 

stege dicte die Herdstegen ad stegam dictam die Voerbroecstege ut dicebat 

hereditarie vendidit {hier staan twee puntjes} dicte Peij de Mameren 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: Zeg) oneribus 
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dictis onraet infra terram sitis et ad !peciam terre spectantibus ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 115v 13 za 14-08-1389. 

Voornoemde Peij, haar zoon Thomas en Lambertus zv Wolterus van Mameren 

beloofden aan voornoemde verkoper 28½ Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dicta Peij (dg: Lam) Thomas eius filius et Lambertus filius Wolteri de 

Mameren promiserunt dicto venditori XXVIII et dimidium Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 A 02 f. 116. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 20-08-1389. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 27-08-1389. 

 Tercia post decollacionem Johannis: dinsdag 31-08-1389. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 

BP 1178 f 116r 01 ±vr 20-08-1389. 

(dg: Henricus van den Lang; Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken: de helft in 

een erfcijns van 18 pond). 

 

(dg: Henricus van den Lang 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemken medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu XVIII librarum). 

 

BP 1178 f 116r 02 vr 20-08-1389. 

Goessuinus Moedel zvw Bernardus van Loen verhuurde aan Henricus Bijeken zvw 

Johannes Bijeken de helft van een rosmolen, in Lithoijen, voor een periode 

van 3 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389), per jaar 

voor 7 oude schilden of de waarde aan hr Henricus van Loen bv voornoemde 

Goessuinus Model, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met 

Sint-Remigius, belast met cijnzen en een dijk, die voornoemde Henricus 

Bijeken zal onderhouden. Voornoemde Goessuinus Model en Henricus Bijeken 

zullen de gebouwen van deze helft van de molen en van het molenhuis voor 

gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Goessuinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen medietatem ad se 

spectantem cuiusdam molendini equorum consistentis in parochia de 

Lijttoijen cum eiusdem medietatis attinentiis ut dicebat locavit etc 

Henrico Bijeken filio quondam Johannis Bijeken ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo Remigii proxime futuro (dg: ad) sine medio subsequentium 

(dg: p) possidendam (dg: pro censibus prius inde solvendis dandis a dicto 

Henrico) etc atque pro septem aude scilde vel valore dandis domino 

Henrico de Loen fratri dicti Goessuini Model ab altero (dg: p) mediatim 

pasce et mediatim Remigii et pro primo pasce proxime futuro promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis dictis 

censibus atque aggere ad dictam medietatem dicti molendini spectante quem 

aggerem idem Henricus Bijeken dicto tempore durante conservabit ab omni 

(dg: op) opere antiquo coram spiculatoribus et alter repromisit super 

omnia se daturum dicto domino Henrico ut supra tali condicione quod 

dictus Goessuinus Model et Henricus Bijeken (dg: per q) edificia dicte 

#medietatis# molendini atque #medietatis# domus ad dictum molendinum 

pertinentia equaliter communibus eorum expensis tenebunt et condervabunt. 

Testes Willelmus et Aggere datum sexta post assumptionem. Detur. 

 

BP 1178 f 116r 03 vr 20-08-1389. 

Voornoemde Goessuinus Model beloofde aan voornoemde Henricus Bijeken 11 

gulden en 6 Vlaamse plakken met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 
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Dictus Goessuinus Model promisit dicto Henrico Bijeken XI (dg: Holl) 

gulden vel valorem et (dg: pap) VI placken Flandrie ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116r 04 vr 20-08-1389. 

Jacobus van Baest beloofde aan Arnoldus Hoernken 12 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) in Den Bosch in het huis 

van Postel op de voorraadkamer te leveren. 

 

Jacobus de Baest promisit Arnoldo Hoernken XII modios siliginis mensure 

de Busco ad Remigii proxime persolvendos et in Busco in domo de Postula 

super celarium tradendos et deliberandos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116r 05 vr 27-08-1389. 

Johannes zvw Reijmboldus bakker gaf uit aan Johannes gnd Scout zvw Gerardus 

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

van Arnoldus gnd Nolleken Gheronc enerzijds en erfgoed van wijlen Winricus 

bakker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en 

thans voor een n-erfcijns van 4 pond 15 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Johannes filius quondam Reijmboldi pistoris domum et aream sitam in Busco 

in vico dicto (dg: Col) Peperstraet inter hereditatem (dg: q) Arnoldi 

dicti Nolleken Gheronc ex uno et hereditatem #quondam# Winrici pistoris 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto Scout filio 

quondam Gerardi de Aken ab eodem pro censibus annuatim prius exinde de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditario censu IIIIor librarum et XV 

solidorum monete dando primodicto Johanni a dicto Johanne Scout 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Berkel et Willelmus datum sexta post 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 116r 06 vr 27-08-1389. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116r 07 di 31-08-1389. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Johannes van Dordrecht 37 Gelderse gulden 

met Allerheiligen (ma 01-11-1389) te betalen. 

 

Johannes de (dg: de) Brolijo promisit Johanni de Dordrecht XXXVII Gelre 

gulden ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes dominus Willelmus 

et Willelmus datum tercia post decollacionem Johannis. 

 

BP 1178 f 116r 08 do 02-09-1389. 

Gheerlacus van Zonne zvw Arnoldus Rutghers soen verkocht aan Godefridus van 

Lijemde bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 huizen en erven, in Orthen, ter 

plaatse gnd Maelstram, tussen wijlen Petrus Alarts enerzijds en Lodekinus 

gnd Lodewijchs soen anderzijds, reeds belast met 3 hoenderen. 

 

Gheerlacus de Zonne filius quondam Arnoldi (dg: here) Rutghers soen 

hereditarie vendidit Godefrido de Lijemde pistori hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex duabus domibus et areis ac orto 

sitis in (dg: Busco) parochia de Orthen in loco dicto Maelstram inter 

hereditatem quondam Petri Alarts ex uno et inter hereditatem Lodekini 

dicti Lodewijchs soen ex alio promiserunt super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus pullis annuatim 
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solvendis et #super habita et habenda# sufficientem facere. Testes Aa et 

Willelmus datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 116r 09 do 02-09-1389. 

Johannes Buekeleer beloofde Petrus van Evershoet schadeloos te houden van 

een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling, die voornoemde Johannes Buekelaer 

beloofd had aan Johannes van Holaer riemmaker, en van alle beloften, gedaan 

door Johannes Buekelaer en Petrus, in de cijnsbrief vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes Buekeleer promisit super omnia Petrum de Evershoet indempnem 

servare ab hereditario censu sex librarum et X solidorum quem dictus 

Johannes Buekelaer promiserat Johanni de Holaer corrigiatori #prout in 

litteris dicebat contineri# et ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis per dictos Johannem Buekelaer et Petrum de dicto 

censu et in dictis litteris contentis. Testes Willelmus et (dg: Petrum) 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 116r 10 do 02-09-1389. 

Voornoemde Petrus van Evershoet beloofde aan Johannes Buekelaer, tbv andere 

erfg van voornoemde Johannes, zodra voornoemde Petrus en zijn vrouw 

Aleijdis willen deelnemen aan de deling van de goederen, die voornoemde 

Johannes Buekelaer zal nalaten, hierbij in te brengen 99 Hollandse gulden 

of de waarde in plaats van een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling en van 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, welke cijns en pacht voornoemde Johannes 

eertijds beloofd had aan voornoemde Petrus en Aleijdis. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit super omnia Johanni Buekelaer ad opus aliorum 

heredum eiusdem Johannis quod si ipse Petrus et Aleijdis eius uxor ad 

divisionem hereditariam faciendam de bonis que dictus Johannes Buekelaer 

in sua morte post se relinquet venire voluerit quod extunc idem Petrus 

#seu Aleijdis# ad huiusmodi divisionem importabit nonaginta novem Hollant 

gulden seu valorem scilicet loco hereditarii census sex librarum et X 

solidorum et hereditarie paccionis unius modii siliginis quos censum et 

paccionem dictus Johannes pridem promiserat seu dederat dicto Petro cum 

dicta Aleijde sua uxore nomine dotis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 116r 11 do 02-09-1389. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuus en zijn vrouw Metta dvw 

Johannes gnd Rode verkochten aan Arnoldus Koijt (1) een huis en tuin in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Gesel, tussen kvw Johannes gnd Brocke enerzijds 

en wijlen Bertoldus Stempel anderzijds, aan voornoemde Metta verkocht door 

Aleijdis dvw Wolterus gnd Brocke, (2) alle andere erfgoederen die aan 

verkopers behoren, gelegen onder Helvoirt en Oisterwijk, belast met de 

grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud rogge; de koopsom is voldaan. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi Kaechuus maritus legitimus 

ut asserebat (dg: Mechtildis #Mechtild) Mette# sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Rode et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

omnes et singulas suas) domum et (dg: are) ortum sitos in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Ghesel inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti Brocke ex uno et inter hereditatem quondam Bertoldi 

Stempel ex alio venditos dicte Mette ab Aleijde filia quondam Wolteri 

dicti Brocke #prout in litteris# atque omnes et singulas alias 

hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra parochiam de 

Helvoert et infra parochia de (dg: Helvoert de) Oesterwijc sitas ut 

dicebant vendiderunt Arnoldo Koijt promittentes dicti Johannes et Metta 

cum eodem indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu dominorum fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis exinde solvendis et recognoverunt eis de (dg: prece) pecunia 
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emptionis fore satisfactum. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 116r 12 do 02-09-1389. 

Henricus zv Gerardus Sweijme verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Gerardi Sweijme prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 116r 13 do 02-09-1389. 

Johannes gnd Lucien soen van Straten verkocht aan Theodericus van den 

Hoevel zv Cristianus van den Hoevel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd van 

verkoper gnd die Moistken, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen 

Willelmus Penninc enerzijds en Godefridus Becker anderzijds. Verkoper en 

met hem Henricus Quant zv Mijchael Balijart beloofden garantie. 

 

Johannes dictus Lucien soen (dg: so) de Straten hereditarie vendidit 

Theoderico van den Hoevel filio Cristiani van den Hoevel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex prato dicti venditoris dicto die 

Moistken sito in parochia de Oerscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem Willelmi Penninc ex uno et inter hereditatem Godefridi Becker 

ex alio promittentes et cum eo Henricus Quant filius Mijchaelis Balijart 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 116r 14 do 02-09-1389. 

Ogierus gnd Ogier Vinsot droeg over aan Albertus Buc van Lijt een lijfrente 

van 16 pond geld, op het leven van Agnes wv Johannes gnd Ghijsbrechts soen 

alias gnd Wrede, een helft te betalen op 1 juni en de andere helft op 1 

december, welke rente voornoemde Agnes verworven had van de stad Den Bosch, 

aan voornoemde Ogierus overgedragen30 door voornoemde Agnes. 

 

Ogierus dictus Ogier Vinsot vitalem pensionem (dg: Agnetis sue) sedecim 

librarum monete solvendam (dg: ad) #anno# quolibet ad vitam (dg: dicte) 

Agnetis relicte quondam Johannis dicti Ghijsbrechts soen alias dicti 

Wrede mediatim in primam die mensis junij et mediatim in prima die mensis 

decembris et quam pensionem dicta Agnes erga oppidum de Busco 

acquisiverat supportatam dicto Ogiero a dicta Agnete prout in litteris 

supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

1178 mf4 A 03 f. 116v. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 03-09-1389. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 04-09-1389. 

 Dominica post Egidii: zondag 05-09-1389. 

 Secunda post Egidii: maandag 06-09-1389. 

 

BP 1178 f 116v 01 do 02-09-1389. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Hadewigis gnd Sceijnckel 79½ Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Godefridus Sceijnckel promisit Hadewigi dicte Sceijnckel septuaginta 

novem et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum in 

crastino Egidii. 

 

                         
30 Zie ← BP 1178 f 237r 01 ma 31-05-1389, overdracht van de lijfrente. 
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BP 1178 f 116v 02 vr 03-09-1389. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Duffel, Johannes van de Kelder en Ywanus 

Stierken beloofden aan Gerardus Raet 71 gulden geld van Gelre of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Duffel Johannes de Penu et Ywanus 

Stierken promiserunt Gerardo Raet LXXI gulden monete Gelrie vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum 

sexta post Egidii. 

 

BP 1178 f 116v 03 vr 03-09-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 04 vr 03-09-1389. 

Aleidis wv Theodericus zv Ywanus verkocht aan Ywanus van Gravia de helft in 

een voorhuis, erf en tuin in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

Johannes Bathenborch enerzijds en erfgoed van Godescalcus gnd Aerts soen 

anderzijds, het gehele voorhuis belast met de hertogencijns, 12 schelling 

geld aan de Predikheren in Den Bosch en 32 schelling geld aan voornoemde 

Aleidis en haar zuster Cristina. 

 

Aleidis relicta quondam Theoderici filii Ywani cum tutore medietatem ad 

se jure hereditario spectantem in #anteriori# domo et area #orto# sita in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Johannis 

Bathenborch ex uno et hereditatem Godescalci dicti Aerts soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Ywano de Gravia promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis XII solidis 

monete predicatoribus in Busco atque XXXII solidis monete dicte Aleidi et 

Cristine eius sorori annuatim ex dicta integra anteriori domo et area de 

jure solvendis. Testes Dordrecht et (dg: dat) Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 05 vr 03-09-1389. 

Voornoemde Aleidis droeg haar vruchtgebruik in voornoemd voorhuis en erf 

over aan Ywanus van Gravia. 

 

Dicta Aleidis cum tutore usufructum suum quem habet in dicta domo 

anteriori et area ut supra legitime supportavit Ywano de Gravia 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 06 vr 03-09-1389. 

Voornoemde Aleidis wv Theodericus zv Ywanus verkocht aan Ywanus van Gravia 

(1) de helft in een rondeel van de oude stdsmuur, 55 voet groot, gelegen 

achter erfgoed van Elisabeth gnd Ywijns gelegen achter de Tolbrug, (2) de 

helft in een deel van de oude stadsmuur, 5 voet groot, gelegen achter 

voornoemd erfgoed van Elisabeth, naast voornoemd rondeel, welk rondeel en 

deel van de stadsmuur aan voornoemde wijlen Elisabeth Ywijns waren verkocht 

door de stad Den Bosch, (3) de helft in een erfgoed, 32 voet breed en 40 

voet lang, aldaar, over de Tolbrug, achter erfgoed van voornoemde Elisabeth 

Ywijns, buiten de oude stadsmuur, welk erfgoed voornoemde Elisabeth wv 

Ywanus van Gravia verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Dicta Aleidis cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

quodam edificio dicto communiter een rondeel antiqui muri oppidi de Busco 

quinquaginta quinque pedatas continente consistente retro hereditatem 

Elisabeth dicte Ywijns site retro pontem dictum Tolbrugge atque (dg: in 

quadam parte dicti an) medietatem ad se spectantem in quadam parte dicti 

antiqui muri quinque pedatas continente siti vel consistentis ibidem 

retro predictam hereditatem dicte Elisabeth iuxta dictum edificium 
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rondeel vocatum venditos dicte quondam Elisabeth Ywijns ab oppido de 

Busco prout in litteris vero sigillo atque medietatem ad se spectantem in 

quadam hereditate triginta duas pedatas terre in latitudine et 

quadraginta pedatas in longitudine continente sita ibidem ultra dictum 

pontem Tolbrugge vocatum retro hereditatem dicte Elisabeth Ywijns extra 

antiquum murum oppidi ibidem situm quam hereditatem predictam dicta 

Elisabeth (dg: Y) relicta quondam Ywani de Gravia erga oppidum de Busco 

acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc quas medietates ut supra 

predictas dicta Aleijdis nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Ywano de Gravia supportavit cum dictis litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 116v 07 vr 03-09-1389. 

Voornoemde Aleidis droeg haar vruchtgebruik in voornoemde goederen over aan 

Ywanus. 

 

Dicta Aleidis cum tutore usufructum sibi competentem in (dg: alia 

medietate) #premissis# premissorum ut dicebat legitime supportavit Ywano 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 08 vr 03-09-1389. 

Mijskinus gnd Mijsken van den Ymerle verkocht aan Arnoldus Hoernken de 

helft van een morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Polsbroek, welke helft 

aan hem gekomen was na overlijden van Willelmus Bruijn, belast met lasten. 

 

(dg: Amisius) #Mijskinus dictus Mijsken# van den Ymerle medietatem ad se 

spectantem cuiusdam jugeris terre siti in parochia de Empel in loco dicto 

Polsbroec quam medietatem sibi de morte quondam Willelmi Bruijn 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde faciendis. Testes Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 09 vr 03-09-1389. 

Willelmus Lepelmeker en Yda gnd Aelwijns dochter droegen over aan Arnoldus 

van der Weijden een hofstad in Oss, ter plaatse gnd in het Broek, tussen 

Hermannus Monc enerzijds en Metta gnd Grieten anderzijds. 

 

Solvit. 

Willelmus Lepelmeker et Yda dicta Aelwijns dochter cum tutore domistadium 

quoddam situm in Os ad locum dictum int Broec inter hereditatem Hermanni 

Monc ex uno et hereditatem Mette dicte Grieten ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Arnoldo van der Weijden promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 10 za 04-09-1389. 

Willelmus Coelinc en Gerardus Canghieter beloofden aan Sijmon van 

Mijrabellum 31 gulden na maning te betalen. 

 

Willelmus Coelinc et Gerardus Canghieter promiserunt Sijmoni de 

Mijrabello XXXI gulden simpliciter ad monitionem persolvendos. Testes 

Heijme et Willelmus datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1178 f 116v 11 zo 05-09-1389. 

Henricus zvw Henricus Werneer verkocht aan Theodericus gnd Wange zvw 

Gerardus Wange smid een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Gerardus Mesmeker 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 

Vlemijnc. Verkoper en zijn zoon Johannes beloofden lasten af te handelen, 
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uitgezonderd de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 5 schelling 

geld. 

 

Henricus filius quondam Henrici Werneer domum et aream sitam in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi Mesmeker ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti 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 

Vlemijnc ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Theoderico dicto Wange filio quondam Gerardi 

Wange fabro cum dictis litteris et aliis et jure promittentes et cum eo 

Johannes eius filius super habita et habenda ratam servare et (dg: a) 

omnem obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu 

septem librarum et quinque solidorum monete inde solvendis. Testes Aa et 

Dordrecht datum dominica post Egidii. 

 

BP 1178 f 116v 12 zo 05-09-1389. 

Henricus Noppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Noppen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 13 zo 05-09-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Hollandse gulden31 of 

de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (zo 01-05-1390) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX gulden Hollandie vel valorem ad 

Philippi et Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 116v 14 ma 06-09-1389. 

Hr Mathias Sorgen en Hilla wv Henricus Loze beloofden aan Johannes Luce, 

tbv Henricus Jeger, 200 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dominus Mathias Sorgen et Hilla relicta Henrici Loze promiserunt Johanni 

Luce ad opus Henrici Jeger CC Gelre gulden vel valorem ad purificationis 

proxime. Testes Gerardus et Willelmus datum secunda post Egidii. 

 

BP 1178 f 116v 15 ma 06-09-1389. 

Hubertus zvw Hubertus van Ghoubordingen droeg over aan Johannes Bloijs zv 

Henricus Bloijs van Zeelst (1) het deel, dat behoort aan zijn moeder jkvr 

Margareta wv voornoemde Hubertus, haar dochter Jacoba en Hubertus gnd 

Voernts soen ev Beatrix, dvw voornoemde Hubertus en jkvr Margareta, in 25 

mud rogge b-erfpacht, maat van Oerle, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit goederen in Blaerthem Sint-Severinus, die waren van 

wijlen Woltherus Coman, welk deel voornoemde Hubertus verworven had van 

zijn voornoemde moeder jkvr Margareta, haar dochter Jacoba en Hubertus 

Voernts soen, (2) het deel dat thans behoort aan eerstgenoemde Hubertus in 

voornoemde 25 mud rogge b-erfpacht, resp. zal behoren na overlijden van 

zijn voornoemde moeder jkvr Margareta. {f.117r} Vervolgens verklaarden de 

broers Ghisbertus van Hasenbossche en Henricus Maechelini, kvw Maechelinus 

van Tricht, dat in de deling, gehouden tussen voornoemde Ghisbertus en 

Henricus enerzijds en anderzijds hun zuster voornoemde jkvr Margareta en kv 

voornoemde jkvr Margareta, van goederen die aan hen behoren, 7 mud rogge 

minus 1 lopen rogge, maat van Oerle, uit voornoemde 25 mud rogge, ten deel 

waren gevallen aan voornoemde jkvr Margareta en haar kinderen. Het geld van 

de brief is nog verschuldigd, omdat hij die zonder geld heeft meegenomen. 

 

                         
31 Zie → BP 1178 f 137r 10 do 27-01-1390, verklaring dat 6 Gelre gulden 

minus 10 plakken in afkorting van 20 Holland gulden zijn betaald. 
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Hubertus filius quondam Huberti de Ghoubordingen totam partem et omne jus 

domicelle Margarete (dg: re) sue matri relicte dicti quondam Huberti 

Jacobe eius filie atque Huberto dicto Voernts soen marito et tutori 

legitimo Beatricis sue uxoris filie quondam Huberti et domicelle 

Margarete predictorum quovis modo competentes in viginti quinque modiis 

siliginis annue et hereditarie paccionis mensure de Oerle solvende anno 

quolibet hereditarie purificationis supra bona infrascripta tradenda ex 

bonis sitis in Blaerthem sancti Severini que fuerant quondam Woltheri 

Coman (dg: par) quam partem et quod jus primodictas dictus Hubertus erga 

predictos domicellam Margaretam eius matrem Jacobam eius (dg: sororem) 

filiam et Hubertum Voernts soen acquisiverat prout in litteris atque 

totam partem et omne jus primodicto Huberto in dictis XXV modiis 

siliginis dicte paccionis ad presens competentes et post mortem dicte 

domicelle Margarete eius matris competituras ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: H) Johanni Bloijs filio Henrici Bloijs de Zeelst cum 

litteris 

 

1178 mf4 A 04 f. 117. 

 Secunda post Egidii: maandag 06-09-1389. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1389. 

 

BP 1178 f 117r 01 ma 06-09-1389. 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto constituti coram scabinis infrascriptis Ghisbertus de Hasenbossche 

et Henricus Maechelini fratres liberi quondam Maechelini de Traiecto 

palam recognoverunt quod in divisione habita inter dictos Ghisbertum et 

Henricum et inter dictam domicellam Margaretam (dg: eius) #eorum# sororem 

et liberos dicte domicelle Margareta habita de bonis ad ipsos 

spectantibus septem modii siliginis minus uno lopino siliginis dicte 

mensure de predictis XXV modiis siliginis dicte domicelle Margarete #et 

eius liberis# cesserunt in partem. Testes Berkel et Willelmus datum 

secunda post Egidii. Debet de littera supratacta quando deportavit sine 

pecunia. 

 

BP 1178 f 117r 02 ma 06-09-1389. 

Benigna wv Henricus van Mulsel, haar zoon Gerardus en Johannes zvw Johannes 

gnd Ghevaerts soen ev Hilla dvw voornoemde Henricus van Mulsel droegen over 

aan Johannes van Mulsel zvw voornoemde Henricus van Mulsel ½ morgen land, 

in Empel, ter plaatse gnd Lijpaerts Kamp, tussen erfgoed van de kerk van 

Empel enerzijds en Johannes Metten soen van Orthen anderzijds. 

 

Benigna relicta quondam Henrici de Mulsel cum tutore Gerardus eius filius 

et Johannes filius quondam Johannis dicti Ghevaerts soen maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Mulsel dimidium 

juger terre situm in parochia de Empel in loco dicto Lijpaerts Camp inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et hereditatem 

Johannis Metten soen de Orthen ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni de Mulsel filio dicti quondam Henrici de Mulsel 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere tamquam de 

vero allodio. Testes (dg: W) Berkel et Willelmus datum secunda post 

Egidii. 

 

BP 1178 f 117r 03 ma 06-09-1389. 

Gerardus zvw Henricus van Mulsel beloofde aan zijn voornoemde moeder 

Benigna, tbv andere kvw voornoemde Henricus, bij de deling van de goederen, 

die voornoemde Benigna zal nalaten, 40 gulden pieter of de waarde in te 

brengen. De brief overhandigen aan voornoemde Benigna. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Mulsel promisit super omnia dicte 

Benigne sue matri ad opus (dg: he) aliorum liberorum dicti quondam 

Henrici si dictus Gerardus ad communem divisionem faciendam de bonis que 
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dicta Benigna in eius morte post se relinquet venire voluerit extunc 

dictus Gerardus XL gulden peter vel valorem ad eandem divisionem 

importabit antequam dicta bona valeat condividere. Testes datum ut supra. 

Detur dicte Benigne. 

 

BP 1178 f 117r 04 ma 06-09-1389. 

Henricus Zelen soen van Eijndoven en Ludingus zvw Jacobus van Uden 

beloofden aan Johannes Scrage 63 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus Zelen soen de Eijndoven et Ludingus filius quondam Jacobi de 

Uden promiserunt Johanni Scrage LXIII Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 117r 05 ma 06-09-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. (dg: J). 

 

BP 1178 f 117r 06 ma 06-09-1389. 

Elisabeth van Dommellen machtigde Johannes Grast zv Wolterus Bieken al haar 

cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Elisabeth de Dommellen dedit potestatem Johanni Grast filio Wolteri 

Bieken monendi (dg: vitalem pensionem qui) omnes census pacciones 

pensiones et credita sua etc ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 117r 07 ma 06-09-1389. 

Gerardus zvw Henricus van Mulsel beloofde aan zijn broer Johannes 30 gulden 

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

 

Gerardus filius quondam Henrici de Mulsel promisit Johanni suo fratri XXX 

gulden simpliciter ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 117r 08 do 09-09-1389. 

Wijtmannus zvw Godefridus gnd Delijen soen en zijn broer Godefridus 

beloofden aan Godefridus van den Hezeacker 100 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Wijtmannus filius quondam Godefridi dicti Delijen soen Godefridus eius 

frater promiserunt super habita et habenda Godefrido van den Hezeacker C 

aude scilde (dg: scilicet IIII Hollant gulden) ad monitionem 

persolvendos. Testes Emondus et Dordrecht datum in crastino nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 117r 09 do 09-09-1389. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) 4 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Stertsgravene, tussen Paulus Everaets soen enerzijds en wijlen Gerardus van 

Abruggen anderzijds, (2) 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd de Grote 

Roedse Kamp, tussen Goeswinus Dircs soen enerzijds en Johannes van Hedel 

anderzijds, (3) 5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Kleine Roedse 

Kamp, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Batha Loden anderzijds, (4) 2 

huizen en een tuin, in Hintham, tussen wijlen Nijcholaus van den Arennest 

enerzijds en wijlen Godefridus Keijmpken anderzijds, reeds belast met 6 

oude groten aan de priesters van de kerk in Den Bosch, (5) een stuk land, 

gnd die Roggehof, achter Hintham, ter plaatse gnd de Roggehof, beiderzijds 
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tussen Thomas van Hijntam, dit stuk land reeds belast met 7 groten gemeen 

paijment en 2 hoenderen. 

 

Gerardus filius #quondam# Theoderici de Vlimen hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditarium censum sex aude scilde Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis (dg: D) Johannis ex quatuor iugeribus 

terre sitis in jurisdictione de Empel in loco dicto Stertsgravene inter 

hereditatem Pauli Everaets soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi de Abruggen ex alio atque (dg: un) ex uno et dimidio iugeribus 

terre sitis in dicta jurisdictione de Empel in loco dicto den Groten 

Roedssche Camp inter hereditatem Goeswini Dircs soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Hedel ex alio atque ex quinque hont terre sitis 

in jurisdictione de Empel in loco dicto die Cleijnen Roedssche Camp et 

inter hereditatem dicti venditoris (dg: ex uno et inter hereditatem ut 

dicebat) ex uno et inter hereditatem Bathe Loden ex alio item ex duabus 

domibus et orto (dg: si) dicti venditoris sitis in Hijntam inter 

hereditatem (dg: Henrici van) Nijcholai quondam van den Arennest ex uno 

et inter hereditatem quondam Godefridi Keijmpken ex alio ut dicebat atque 

ex pecia terre dicta die Roggehof sita (dg: in H) retro Hijntam in loco 

dicto den Roggehof inter hereditatem Thome de Hijntam ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

(dg: aliam) obligationem deponere exceptis sex grossis antiquis ex dictis 

duabus domibus et orto presbitris ecclesie de Busco atque septem grossis 

communis pagamenti et duobus pullis ex (dg: dictis) dicta pecia terre die 

Roggehof vocata prius solvendis et promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 10 do 09-09-1389. 

Jacobus Stevens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Stevens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 11 do 09-09-1389. 

Johannes gnd Cleijs soen van Waelwijc verkocht aan Mijchael van Breda een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft in 2 morgen land, in Waalwijk, tussen Arnoldus 

gnd Hubbelen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, strekkend van het 

wiel aldaar tot aan de plaats gnd in het Veld. 

 

Johannes dictus Cleijs soen de Waelwijc hereditarie vendidit Mijchaeli de 

Breda hereditariam paccionem (dg: dimidium) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex in Busco 

tradendam ex (dg: uno jugero t) medietate ad dictum venditorem spectante 

in duobus iugeribus terre sitis in parochia de Waelwijc inter hereditatem 

Arnoldi dicti Hubbelen ex uno et inter communem stegam ex alio (dg: ac) 

tendentem a gurgite ibidem (dg: usque) ad locum dictum int Velt 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 12 do 09-09-1389. 

Petrus zvw Johannes van Helmont verkocht aan Petrus gnd Delijen soen van 

Hoesden een beemd in Asten, ter plaatse gnd in Hoesden, tussen Johannes 

Danels soen enerzijds en voornoemde Petrus Delijen soen van Hoesden 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Petrus filius quondam Johannis de Helmont pratum situm in parochia de 

Asten in loco dicto in Hoesden inter hereditatem Johannis Danels soen ex 

uno et inter hereditatem Petri dicti Delijen soen (dg: ex alio) de 

Hoesden ex alio ut dicebat vendidit dicto Petro (dg: f) Delijen soen de 

Hoesden promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 
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dominorum fundi exinde solvendo. Testes Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 13 do 09-09-1389. 

Laurencius van Zoemeren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius de Zoemeren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 14 do 09-09-1389. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode, verhuurde aan Walterus 

zvw Walterus van Oerle (1) een tiende, behorend aan het altaar van Sint-Jan 

in Boxtel, welke tiende ligt in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, (2) de 

smalle tiende, aan voornoemd altaar behorend, in Boxtel, (3) 3 vrachten 

tiendhooi, ook aan voornoemd altaar behorend, voor een periode van 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Pasen (zo 18-04-1389), per jaar voor 24 mud koren, half 

rogge en half gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, en 

7 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Andreas te betalen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis quandam decimam spectantem 

ad altare sancti Johannis situm in parochia de Bucstel que decima sita 

est in parochia de Bucstel in loco dicto Mulsel #+{BP 1178 f 117r 15 

invoegen}# ut dicebat locavit Waltero filio quondam Walteri de Oerle ab 

eodem ad spacium trium annorum (dg: datam pre) post festum (dg: pen) 

pasche proxime preterito sine medio sequentium possidendam anno quoliobet 

dictorum trium annorum !dictorum trium annorum pro XXIIII modiis bladi 

(dg: mensure) mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum trium annorum purificationis 

et primo termino (dg: ?in) purificationis proxime futuro et in Busco 

tradendis atque pro septem Hollant gulden seu valorem dandis sibi alio 

anno quolibet dictorum trium annorum Andree et primo termino Andree 

proxime futuro promittens (dg: warandiam ratam servare) #warandiam# et 

alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117r 15 do 09-09-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 117r 14}. 

+ atque decimam minutam dictam smael spectantem ad dictum altare 

spectantem sitam in dicta parochia atque tria plaustra feni [de]cimalis 

eciam ad dictum altare spectantia. 

 

1178 mf4 A 05 f. 117v. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1389. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 11-09-1389. 

 

BP 1178 f 117v 01 do 09-09-1389. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Zeelkinus zvw Johannes van Doerne van 

Lijt 33 gulden, 2 oude kronen geld van Oijen met 2 Burgoense plakken voor 3 

gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Zeelkino filio quondam Johannis de Doerne 

de Lijt XXXIII (dg: Holl) gulden scilicet duobus #antiquis# denariis 

dictis croene monete de Oijen cum duobus denariis dictis Burgoensche 

placken pro III dictorum florenorum computato ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Rover datum in crastino nativitatis 

M[arie]. 

 

BP 1178 f 117v 02 do 09-09-1389. 

Lambertus zvw Lambertus van den Yvenlaer gaf uit aan Petrus Rovers soen van 

den Eijnde een huis, tuin en aangelegen stuk beemd, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed gnd die Gemein Poeldonk anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen Henricus Steijmpel enerzijds en voornoemde Henricus Steijmpel en 

Johannes Boudens soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de 
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hertogencijns, (b) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en thans 

voor (c) een n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen. Lambertus 

Keelbreker ev Batha dvw voornoemde Lambertus van den Yvenlaer deed afstand 

tbv voornoemde Petrus. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti van den Yvenlaer domum et ortum et 

peciam prati (dg: silud . et peciam terre) sibi adiacentem sitos infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter (dg: hereditatem 

Johannis) communem plateam ex uno (dg: et inter hereditates Henrici) et 

inter hereditatem dictam die Ghemeijn Poeldonc ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Steijmpel et Johannis Boudens soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# Petro Rovers soen van 

den (dg: Eijd) Eijnde ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini 

(dg: fundi) #ducis# et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco exinde solvenda danda etc atque pro hereditario censu 

octo librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

al). Quo facto Lambertus Keelbreker maritus et tutor legitimus Bathe sue 

uxoris filie dicti quondam Lamberti van den Yvenlaer super premissis et 

jure ad opus dicti Petri renunciavit promittens ratam servare et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 03 do 09-09-1389. 

(dg: Lai). 

 

BP 1178 f 117v 04 do 09-09-1389. 

Lambertus zvw Lambertus van den Yvenlaer deed tbv Lambertus Keelbreker 

afstand van (1) een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd op die Delen, tussen Jacobus zv Arnoldus gnd Ghenen soen enerzijds en 

de gemene bunders aldaar anderzijds, (2) 2 stukken land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, (2a) tussen Johannes Boudens 

enerzijds en Heijlwigis Didden anderzijds, (2b) tussen Rodolphi Vrien.. 

soen enerzijds en voornoemde Heijlwigis Didden anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti van den Yvenlaer super pecia prati sita 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum op die Delen inter 

hereditatem Jacobi filii Arnoldi dicti Ghenen soen ex uno et inter 

communia bonaria ibidem ex alio atque super duabus peciis terre infra 

dictam libertatem in loco dicto Poeldonc quarum una inter hereditatem 

Johannis Boudens ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Didden ex alio et 

altera inter hereditatem Rodolphi Vrien.. soen ex uno et inter 

hereditatem #dicte# Heijlwigis Didden ex alio #sunt site# ad opus 

Lamberti Keelbreker renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 05 do 09-09-1389. 

Godefridus gnd Goben soen en Theodericus van der Vorst beloofden aan 

Henricus gnd Colen bakker 1 last haring met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) in Den Bosch, onder de kraan, te leveren. 

 

Godefridus dictus Goben soen et Theodericus van der Vorst promiserunt 

Henrico #dicto# Colen (dg: soen) pistori unum last allecium plenorum 

dulcium et bene salsatorum ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco sub edificio dicto craen tradendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 117v 06 do 09-09-1389. 

Gertrudis wv Johannes zvw Johannes van Os van Helmont droeg over aan haar 

zoon Johannes 5 oude schilden, die haar nog ontbreken van 20 oude schilden, 
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die Johannes van Loet schoenmaker beloofd32 had aan wijlen eerstgenoemde 

Johannes zvw Johannes van Os van Helmont. 

 

Gertrudis (dg: f) relicta quondam Johannis filii quondam Johannis de Os 

de Helmont quinque aude scilde sibi ad hoc deficientes et restantes de 

viginti denariis aureis antiquis communiter scilde vocatis (dg: prius) 

quos XX denarios aureos antiquos scilde vocatos Johannes de Loet sutor 

promisit primodicto quondam Johanni filio quondam Johannis de Os de 

Helmont prout in litteris supportavit Johanni suo filio cum litteris et 

jure occacione dictorum quinque aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 07 do 09-09-1389. 

Johannes zvw Johannes zvw Johannes van Os van Helmont beloofde aan zijn 

moeder Gertrudis, tbv andere erfg van voornoemde Gertrudis en wijlen 

Johannes zvw Johannes van Os, bij de deling van de goederen, die wijlen 

voornoemde Johannes zvw Johannes van Os heeft nagelaten, resp. die 

voornoemde Gertrudis zal nalaten, 10 gulden in te brengen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gertrudis. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis de Os de Helmont 

promisit super omnia Gertrudi sue matri ad opus aliorum heredum dicte 

Gertrudis et dicti quondam Johannis filii (dg: Jo) quondam Johannis de Os 

quod si ipse primodictus Johannes imposterum ad divisionem faciendam de 

bonis que dictus quondam Johannes filius quondam Johannis de Os in sua 

morte post se !relinquet et que dicta Gertrudis in sua morte post se 

relinquet venire voluerit et ea condividere quod extunc primodictus 

Johannes ad huiusmodi divisionem importabit X gulden antequam ad 

huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona condividere valebit. 

Testes datum supra. (dg: littera). Tradetur littera dicte Gertrudi. 

 

BP 1178 f 117v 08 do 09-09-1389. 

Godefridus van Bruchem verkocht aan Rodolphus van Tula een stukje 

broekland, 3 2/3 hont groot, in Geffen, op de gemeint, tussen Aleidis gnd 

Broes enerzijds en Franco Herinc anderzijds. 

 

Godefridus de Bruchem particulam terre paludalis IIIIor hont tercia parte 

unius hont minus #continentem# sitam in parochia de Geffen super 

communitatem inter hereditatem Aleidis dicte Broes ex uno et hereditatem 

Franconis Herinc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho de Tula 

promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 117v 09 za 11-09-1389. 

Ermegardis wv Nijcholaus Stierken verklaarde dat de broers Ywanus Stierken 

en Henricus Stierken alle achterstallige termijnen hebben voldaan33,34,35 van 

een lijfrente36, die voornoemde Henricus Stierken en wijlen zijn broer 

Johannes Stierken beloofd hadden aan voornoemde Ermgardis, op haar leven. 

 

Ermegardis relicta quondam Nijcholai Stierken palam recognovit sibi per 

Ywanum Stierken et Henricum Stierken fratres fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi deficientibus usque in diem presentem occacione vitalis 

pensionis quam dictus Henricus Stierken et Johannes quondam Stierken eius 

                         
32 Zie ← BP 1177 f 246v 05 za 21-07-1386, belofde van de 20 oude schilden. 
33 Zie ← BP 1177 f 067v 15 do 13-08-1383, achterstallige termijnen van een 

lijfrente van 24 pond zijn betaald. 
34 Zie ← BP 1178 f 048r 02 ma 27-07-1388, achterstallige termijnen van 

lijfrenten zijn betaald. 
35 Zie → BP 1180 p 019r 03 do 18-09-1393, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
36 Zie → BP 1180 p 363r 01 di 28-09-1395 (1), overdracht van een lijfrente 

van 24 pond. 
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frater promiserunt dicte Ermgardi ad eius vitam ut in litteris continetur 

ut dicebat. Testes Willelmus et Dordrecht datum sabbato post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1178 f 117v 10 za 11-09-1389. 

Johannes van Holaer riemmaker verkocht aan Andreas Weijhaze een huis37 en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus 

Scaden enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus van Maren anderzijds, aan 

hem verkocht door Arnoldus gnd Allentier zv Theodericus. 

 

Johannes #de# Holaer (dg: J) corrigiator domum et aream sitam in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem #quondam# Gerardi Scaden ex uno et inter 

hereditatem quondam Engberti de Ma[ren38] ex alio venditam sibi ab 

Arnoldo dicto Allentier filio Theoderici prout in litteris vendidit 

Andree Weijhaze supportavit cum litteris et (dg: jur) aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Rover et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 11 za 11-09-1389. 

Johannes van Straten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Straten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 12 za 11-09-1389. 

Voornoemde koper, Johannes Vinninc goudsmid en Arnoldus Allentier beloofden 

aan voornoemde Johannes van Holaer 56 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor (dg: pro) Johannes Vinninc aurifaber et Arnoldus Allentier 

promiserunt dicto Johanni de Holaer (dg: LXXI) #LXI# Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos (dg: et LXI 

Hollant gulden). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 13 za 11-09-1389. 

De eerste zal Johannes Vinninc schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Johannem Vinninc indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 14 za 11-09-1389. 

Voornoemde Andreas en Arnoldus Allentier beloofden aan Johannes van Holaer 

riemmaker 61 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 

25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Andreas et Arnoldus Allentier promiserunt Johanni de Holaer 

corrigiatori LXI Hollant gulden seu valorem (dg: ad) #a# nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 117v 15 za 11-09-1389. 

Voornoemde Andreas en Arnoldus Allentier beloofden aan voornoemde Johannes 

van Holaer 61 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Dicti Andreas et Arnoldus Allentier promiserunt Johanni de Holaer 

predicto LXI Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
37 Zie → BP 1178 f 267v 01 vr 01-07-1390, verkoop van het huis en erf. 
38 Aanvulling op basis van BP 1178 f 267v 01. 
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BP 1178 f 117v 16 za 11-09-1389. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken droeg over aan de broers Ghibo en Gerardus, 

kvw Hermannus Bac, tbv hen en de gezusters Geerburgis, Katherina en 

Heijlwigis, dvw voornoemde Hermannus Bac, als erfg vw Elizabeth, dvw 

Hermannus Bac en wijlen ev voornoemde Gerardus, zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan erfg vw zijn vrouw Elizabeth gekomen waren, resp. die aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Gerardus. 

 

Traditur. 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken suum usufructum sibi competentem 

in omnibus bonis que heredibus quondam Elizabeth #sue uxoris# filie 

quondam Hermanni Bac successione sunt advoluta et post mortem dicti 

Gerardi successione advolventur quocumque consistentia sive sita 

supportavit Ghiboni Gerardo fratribus liberis quondam Hermanni Bac (dg: 

Sijmoni de G) ad opus eorum et ad opus Geerburgis (dg: Heij) Katherine 

Heijlwigis sororum filiarum dicti quondam Hermanni Bac (dg: pro) tamquam 

heredibus dicte quondam Elizabeth promittens ratam servare. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum supra. (dg: tradetur littera primodicto 

Gerardo et detur et traditur. Secunda post nativitatis Marie). 

 

BP 1178 f 117v 17 di 14-09-1389. 

Vervolgens droegen voornoemde broers Ghibo en Gerardus, kvw Hermannus Bac, 

Sijmon van Ghewanden ev Katherina, en Johannes zv Henricus van den Loeken 

ev Heijlwigis, dvw voornoemde Hermannus Bac, en de broers Andreas, Johannes 

en Henricus, kv Gheerburgis dvw voornoemde Hermannus Bac verwekt door 

Willelmus Mol, over aan Johannes Delijen soen van Os de helft39, die aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Elizabeth dvw voornoemde Hermannus 

resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Gerardus zvw 

Lambertus Rijxken, in een huis40 en erf41 in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van {f.118r} Reinerus gnd van Mechlinea enerzijds en erfgoed 

van Lambertus Rijxsken anderzijds, waarvan voornoemde Gerardus zvw 

Lambertus Rijxken één helft verworven had van Bata dvw Johannes gnd Cuper 

wv Johannes gnd Pellappe en de andere helft van Johannes Coninc Jan van 

Steensel. Voornoemde Andreas, Johannes en Henricus, kv Willelmus Mol, 

beloofden dat hun vader Willelmus, hun moeder Geerburgis en alle erfgenamen 

van voornoemde Geerburgis nimmer rechten hierop zullen doen gelden. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum esset constitutus igitur coram 

scabinis dicti Ghibo Gerardus fratres Sijmon de Ghewanden maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris et Johannes filius Henrici van den 

Loeken maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti 

quondam Hermanni Bac #et# Andreas Johannes et Henricus fratres liberi 

Gheerburgis filie dicti quondam Hermanni (dg: Buc) Bac ab eadem 

Gheerbruge et Willelmo Mol pariter (dg: pariter) geniti medietatem eis de 

morte dicte quondam Elizabeth filie dicti quondam Hermanni successione 

advolutam et post mortem dicti Gerardi filii quondam Lamberti Rijxken 

successione advolutam in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem 

 

1178 mf4 A 06 f. 118. 

 in exaltatione crucis: dinsdag 14-09-1389. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 13-09-1389. 

 

BP 1178 f 118r 01 di 14-09-1389. 

                         
39 Zie → BP 1178 f 118r 09 di 14-09-1389, verkoop van de andere helft in dit 

huis aan Johannes Delijen soen van Os. 
40 Zie → BP 1181 p 539r 02 ma 10-11-1399, verkoop van het huis. 
41 Zie → BP 1181 p 025r 01 do 05-07-1397, afspraak mbt een huis dat op het 

eind van dit erfgoed gebouwd zal worden. 
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[42Reijneri] dicti de Mechlinea ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Rijxsken ex alio de qua domo et area #dictus# Gerardus filius quondam 

Lamberti Rijxken unam medietatem erga Batam filiam quondam Johannis dicti 

Cuper relictam quondam Johannis dicti Pellappe et alteram medietatem erga 

Johannem Coninc Jan de Steensel acquisiverat prout in litteris (dg: 

supportaverunt) #....... ........# Johanni Delijen soen de Os cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorundem deponere promiserunt (dg: ide) insuper dicti Andreas Johannes et 

Henricus fratres liberi dicti Willelmi Mol super omnia quod ipsi 

Willelmum eorum patrem Geerburgem eorum matrem et quoscumque heredes 

dicte Geerburgis tales habebunt quod non presument se jus in premissis 

habere. Testes Aa et ....... datum in exaltatione crucis. 

 

BP 1178 f 118r 02 di 14-09-1389. 

Willelmus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Beke prebuit et reportavit. Testes (dg: datum) Willelmus et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 118r 03 di 14-09-1389. 

Vervolgens droegen alle voornoemden alle andere goederen over aan Gerardus 

zvw Lambertus Rijxken. Twee brieven. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit ut supra constituti igitur 

dicti omnes omnia alia bona predicta supportaverunt Gerardo filio quondam 

Lamberti Rijxken promittentes ut supra per totum. Testes datum supra. Et 

duplicetur. 

 

BP 1178 f 118r 04 ma 13-09-1389. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.118v. 

Theodericus zv Theodericus gnd Scout schoenmaker verkocht aan Willelmus van 

den Arennest zvw Nijcholaus van den Arennest een b-erfcijns van 3 pond, een 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit ¼ deel van een hoeve 

die was van wijlen Henricus van Slipen, in Schijndel, en uit een geheel 

erfgoed van voornoemde Henricus van Slipen aldaar, welke cijns aan hem was 

overgedragen door zijn voornoemde vader Theodericus Scout schoenmaker. 

 

Theodericus filius Theoderici dicti Scout sutoris hereditarium censum 

trium librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim !in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quarta 

parte cuiusdam mansi qui fuerat quondam Henrici de Slipen siti in 

parochia de Scijnle atque ex attinentiis eiusdem quarte partis singulis 

et universis atque de reliqua tota hereditate eiusdem Henrici de Slipen 

ibidem situata supportatum (dg: di) primodicto Theoderico a dicto 

Theoderico Scout sutore suo patre prout in litteris vendidit Willelmo van 

den Arennest filio quondam Nijcholai van den Arennest supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum secunda post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 118r 05 ma 13-09-1389. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.119r. 

Broeder Lambertus zv Theodericus Scout orde van de Minderbroeders deed 

afstand van deze cijns. 

 

Frater Lambertus filius (dg: q) Theoderici Scout ordinis fratrum minorum 

super dicto censu et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

                         
42 Aanvulling op basis van BP 1178 f 118r 09. 
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ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 118r 06 ma 13-09-1389. 

Zibertus van Hoculem schonk aan zijn schoonzoon Johannes van der Weteringen 

en diens vrouw Arkenradis dv voornoemde Zibertus een b-erfcijns van 16 oude 

schilden, geld van de keizer of van de koning van Frankrijk of ander 

paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns van 50 oude schilden, 

welke cijns van 50 oude schilden voornoemde Zibertus met Sint-Jan in Den 

Bosch beurt, gaande uit 3 kampen van jkr Johannes graaf en heer van Megen, 

gelegen in Megen, (1) die Groet Kamp, achter de plaats gnd Achter de Berg, 

(2) die Beninc, (3) die Helloe, welke cijns van 50 schilden voornoemde 

Zibertus gekocht had van voornoemde jkr Johannes graaf en heer van Megen. 

Met achterstallige termijn van afgelopen Sint-Jan (do 24-06-1389). 

 

Zibertus de Hoculem hereditarium censum sedecim (dg: ..) denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde (dg: vetes) vocatorum monete 

imperatoris vel regis Francie (dg: sc) boni auri et justi ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris scilicet de hereditario censu 

quinquaginta denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum 

(dg: aur) monete auri et ponderis ut prefertur quem (dg: s) censum 

quinquaginta aureorum denariorum (dg: aur) antiquorum scilde vocatorum 

dictus Zibertus solvendum habet hereditarie nativitatis Johannis et in 

Busco tradendum ex tribus campis domicelli Johannis comitis (dg: de) et 

domini de Meghen #sitis in parochia de Megen# quorum unus die Groet Camp 

retro locum dictum After den Berch alter die Beninc et tercius die Helloe 

nuncupantur prout dicti tres campi ibidem sunt situati quem censum 

quinquaginta aureorum denariorum antiquorum scilde vocatorum dictus (dg: 

.) Zibertus erga dictum domicellum Johannem comitem et dominum de Megen 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: quas) supportavit Johanni van 

der Weteringen suo genero cum Arkenrade eius uxore filia dicti Ziberti 

nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et jure occacione dicti census 

XVI aude scilde #et cum arrestadio sibi de festo nativitatis Johannis 

proxime preterito deficiente# promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 118r 07 ma 13-09-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkr Johannes graaf en heer 

van Megen verkocht aan Zebertus van Hoculem etc” en voornoemde Zibertus 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Johannes 

van der Weteringen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicellus Johannes comes et 

dominus de Megen legitime et hereditarie vendidit Zeberto de Hoculem etc 

et dictus Zibertus promisit tradere dicto Johanni van der Weteringen (dg: 

q) quotiens indigebit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 118r 08 ma 13-09-1389. 

Voornoemde Johannes van der Weteringen verklaarde dat Zibertus van Hoculem 

heeft voldaan (1) alle goederen, die voornoemde Zibertus beloofd had aan 

voornoemde Johannes en diens vrouw Arkenradis dv voornoemde Zibertus, toen 

ze in het huwelijk werden verbonden, (2) alle goederen, gnd uijtsettingen, 

die voornoemde Zibertus ook aan hen beloofd had. 

 

Dictus Johannes van der Weteringen palam recognovit sibi per Zibertum de 

Hoculem (dg: fo) plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus 

Zibertus promiserat dicto Johanni (dg: van der Weteringen) !promiserat 

cum (dg: G) Arkenrade eius uxore filia dicti Ziberti quando dicti 

Johannes et Arkenradis per matrimonium copulabantur ut dicebat atque ab 

omnibus bonis dictis uijtsettingen que dictus Zibertus eciam promiserat 

dicto Johanni cum dicta Arkenrade ut dicebat (dg: sal) clamans inde (dg: 

p) quitum salvis (dg: dictis Joh) dicto Johanni supportationibus sibi a 
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dicto Ziberto hodierno die facto et litteris inde confectis in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 118r 09 di 14-09-1389. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Johannes Delijen soen van Os 

een helft43 in een huis44 en erf45 in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Reijnerus van Mechlinea enerzijds en erfgoed van wijlen 

Lambertus Rijxken anderzijds, van welk huis en erf voornoemde Gerardus één 

helft verworven had van Batha dvw Johannes gnd Cuper wv Johannes gnd 

Pellappe en de andere helft van Johannes gnd Coninc Jan van Steensel, het 

gehele huis belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond 5½ 

schelling 1½ penning geld. 

 

Gerardus filius quondam quondam Lamberti Rijxken unam medietatem ad se 

jure hereditario spectantem in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Reijneri de (dg: M) Mechlinea ex uno et 

inter hereditatem quondam Lamberti Rijxken ex alio et de qua domo et area 

dictus Gerardus unam medietatem erga Batham filiam quondam Johannis dicti 

Cuper relictam quondam Johannis dicti Pellappe et reliquam medietatem 

erga Johannem dictum Coninc Jan de Steensel acquisiverat prout in 

litteris vendidit Johanni Delijen soen de Os simul cum litteris et aliis 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem in dicta domo et area existentem deponere exceptis censu 

domino nostri duci et hereditario censu quinque librarum et (dg: se) 

quinque et dimidii solidorum et unius et dimidii denariorum monete ex 

(dg: -inde) dicta (dg: integra do) integra domo et area de jure 

solvendis. Testes Aa et Willelmus datum in festo exaltationis sancte 

crucis. 

 

BP 1178 f 118r 10 di 14-09-1389. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 118r 11 di 14-09-1389. 

Leonius van Erpe beloofde aan Petrus Goesswijns de beesten, die voornoemde 

Petrus in beslag had laten nemen op de goederen van voornoemde Leonius, 

uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) voor de rechter in 

Den Bosch weer over te dragen, of anders beesten van dezelfde waarde van 12 

oude schilden. Zou voornoemde Leonius die beesten binnen die termijn niet 

hebben overgedragen, dan zal voornoemde Leonius 12 oude schilden aan 

voornoemde Petrus betalen, na maning. 

 

Leonius de Erpe promisit super omnia Petro Goesswijns quod ipse Leonius 

bestias quas dictus Petrus expandari fecerat supra bona dicti (dg: Petri) 

Leonii infra hinc et festum Martini proxime coram judicio in Busco 

reportabit aut alias bestias equales dictis bestiis (dg: ...) atque 

valentes XII aude scilde et si dictus Leonius dictas bestias vel alias 

bestias istis consimiles atque valentes XII aude scilde infra dictum 

tempus in judicio non reportaverit extunc dictus Leonius dabit dicto 

Petro XII aude scilde ad eius monitionem ut ipse super omnia promisit. 

Testes Heijme et Berkel datum in crastino exaltationis crucis. 

 

                         
43 Zie ← BP 1178 f 117v 17 di 14-09-1389, overdracht van de andere helft in 

dit huis aan Johannes Delijen soen van Os. 
44 Zie → BP 1181 p 539r 02 ma 10-11-1399, verkoop van het huis. 
45 Zie → BP 1181 p 025r 01 do 05-07-1397, afspraak mbt een huis dat op het 

eind van dit erfgoed gebouwd zal worden. 
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BP 1178 f 118r 12 di 14-09-1389. 

Elisabeth wv Theodericus van der Lijnden en haar kinderen Johannes, 

Arnoldus, Nicholaus gnd Coel en Jacobus verkochten aan Willelmus gnd 

Bastaert van Baerle een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beek bij 

Aarle, in Beek te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en akker, in Beek, 

tussen Godefridus van Aahorst enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan Henricus Barbier en met het andere eind aan 

voornoemde Godefridus, (2) een beemd, gnd die Langdonk, in Beek, tussen 

Theodericus van de Broek enerzijds en Emondus Rover anderzijds, welke beemd 

jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van voornoemde Emondus, reeds belast 

met de grondcijns en 1 lopen raapzaad aan de kerk van Beek. 

 

Elisabeth relicta quondam Theoderici van der Lijnden cum tutore Johannes 

Arnoldus Nicholaus dictus Coel et Jacobus fratres liberi dicte Elisabeth 

hereditarie vendiderunt Willelmo dicto Bastaert van Baerle hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Beke prope Aerle #solvendam et 

in# et in Beke predicto tradendam ex domo orto et agro terre sito in 

parochia de Beke predicta inter hereditatem Godefridi de Aahorst ex uno 

et inter communem platheam ex alio tendentibus cum uno fine #ad 

hereditatem# Henrici Barbier et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Godefridi atque ex prato (dg: sito in) dicto die Langdonc sito in dicta 

parochia inter hereditatem Theoderici de Palude ex uno et hereditatem 

Emondi de (dg: Hellu) #Rover# ex alio quod pratum annuatim dividitur erga 

hereditatem dicti Emondi ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et uno lopino 

seminis raparum ecclesie de Beke prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Heijme et Emondus datum ut supra. 

 

1178 mf4 A 07 f. 118v. 

 in crastino exaltationis crucis: woensdag 15-09-1389. 

 Quinta post exaltationem crucis: donderdag 16-09-1389. 

 in festo Lamberti: vrijdag 17-09-1389. 

 in crastino Lamberti: zaterdag 18-09-1389. 

 

BP 1178 f 118v 01 wo 15-09-1389. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch ridder gaf uit 

aan Jacobus van Baest (1) de windmolen in Loen; de uitgifte geschiedde voor 

(1a) de grondcijns, (1b) een n-erfpacht van 21 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren aan Johannes van de Dijk en diens vrouw 

jkvr Theoderica of aan de langstlevende, in hun woonhuis, en na hen aan 

voornoemde hr Johannes van Berlaer. Ter meerdere zekerheid stelde 

verkrijger tot onderpand (2) een b-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) de hoeve van voornoemde Jacobus in 

Bladel, naast de plaats gnd Wolfsvinkel, en (2b) de molen van voornoemde 

Jacobus in Middelbeers. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch miles 

molendinum venti ad se spectans situm in parochia de Loen cum attinentiis 

et juribus eiusdem molendini singulis et universis ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Jacobo de Baest ab eodem hereditarie possidendum pro 

censu domini fundi annuatim prius inde solvendo atque pro hereditaria 

paccione viginti unius modiorum siliginis mensure de Busco danda et 

solvenda Johanni de Aggere et domicelle Theoderice eius uxori aut alteri 

eorum diutius viventis (dg: ?tamen) et post vitam dictorum Johannis de 

Aggere et domicelle Theoderice dicto domino Johanni hereditarie 

purificationis et in Busco ad domum habitationis dictorum Johannis de 

Aggere et domicelle tradenda et deliberanda et post vitam dictorum 

Johannis de Aggere et domicelle Theoderice eidem domino Johanni de 

Berlaer (dg: supra predictum molendinum) hereditarie in Helmont tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem hereditariam 
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paccionem decem modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

termino solucionis predicto ex manso dicti Jacobi sito in parochia de 

Bladel (dg: ad locum) iuxta locum dictum Wolfsvinckel et ex eius 

attinentiis (dg: ad pignus imposuit et promisit super habita et 

acquirenda dictum mansum) atque ex molendino ipsius Jacobi sito in 

parochia de Middelberze ad pignus imposuit et promisit super habita et 

acquirenda dictos mansum et molendinum jamdictum pro solucione dicte 

paccionis X modiorum siliginis sufficientes facere. Testes Heijme et 

Willelmus datum in crastino exaltationis crucis. 

 

BP 1178 f 118v 02 wo 15-09-1389. 

Rodolphus zvw Arnoldus Velkeneer verkocht aan Andreas zv Willelmus Molle en 

Ghibo zvw Hermannus Backe de helft, aan verkoper behorend, van een huis en 

erf van wijlen zijn grootvader Conrardus Writer, in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Henricus Jegher enerzijds en de 

hoek van de straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Markt 

anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Velkeneer medietatem ad se spectantem 

domus et aree quondam Conrardi Writer sui avi site in Busco in vico 

scriniparorum inter hereditatem Henrici Jegher ex uno et inter conum vici 

tendentis a dicto vico scriniparorum ad forum #ex alio# ut dicebat 

hereditarie vendidit Andree filio Willelmi Molle et Ghiboni filio quondam 

Hermanni Backe promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 118v 03 wo 15-09-1389. 

Voornoemde kopers beloofden aan Mathijas Cuper zvw Mathijas Cuper van 

Ghorichem 75 oude schilden, 24 Vlaamse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt Mathije Cuper filio quondam Mathije Cuper de 

Ghorichem LXXV aude scilde scilicet XXIIII placken monete Flandrie pro 

quolibet scilt computato ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 118v 04 do 16-09-1389. 

Hr Willelmus van Aa ridder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door hr Theodericus Rover ridder met zijn goederen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles vendiciones et aienaciones factas per 

dominum Theodericum Rover militem cum suis bonis calumpniavit. Testes 

Dordrecht et Aggere datum quinta post exaltationem crucis. 

 

BP 1178 f 118v 05 do 16-09-1389. 

Henricus van Heijst verkocht aan Henricus Hacke smid een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 beemden in 

Oirschot, (1) die Veerdonk46, tussen kinderen gnd van den Scoet enerzijds en 

kvw Daniel gnd des Crommen anderzijds, (2) die Scomdonk, tussen Gerardus 

van Heijst enerzijds en Heilwigis gnd Busschers en haar kinderen 

anderzijds, de beide beemden samen reeds belast met 2 oude groten aan de 

hertog. 

 

Henricus de Heijst hereditarie vendidit Henrico Hacke fabro hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex duobus pratis sitis in parochia de Oerscot 

quorum unum die Veerdonc inter hereditatem liberorum dictorum van den 

Scoet ex uno et hereditatem liberorum quondam Danielis dicti des Crommen 

                         
46 Zie ← BP 1177 f 248v 09 do 02-08-1386, verkoop goederen uitgezonderd 

Veerdonks Beemd. 
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ex alio et aliud die Scomdonc nuncupantur inter hereditatem Gerardi de 

Heijst ex uno et inter hereditatem Heilwigis #dicte# Busschers et eius 

liberorum ex alio sunt situata ut dicebat promittens (dg: warandiam et 

aliam) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis duobus antiquis grossis domino duci ex dictis duobus pratis 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1178 f 118v 06 do 16-09-1389. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen beloofde aan Johannes zv Petrus gnd 

Budens soen 21½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een 

jaar (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen (dg: et) #promisit 

super omnia# Johanni (dg: -s filius q) #filio# Petri dicti Budens soen 

XXI et dimidium Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a festo Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 118v 07 do 16-09-1389. 

Ghibo zvw Gerardus van Bessellen droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 

Kesselman zvw Gerardus Kesselman en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde 

Ghibo een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 8 hont land, in Oss, in 2 morgen land, gelegen tussen hr Alardus 

van Moudewijc priester enerzijds en Aleijdis gnd Gherijs anderzijds, welke 

cijns aan hem was beloofd door Andreas zv Theodericus Mersman. 

 

Ghibo filius quondam Gerardi de Bessellen hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum monete solvendum hereditarie purificationis 

ex octo hont terre sitis in parochia de Os in duobus iugeribus terre 

sitis inter hereditatem domini Alardi de Moudewijc presbitri ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis dicte Gherijs ex alio prout #promissum sibi ab 

(dg: And) Andrea filio Theoderici Mersman# in litteris supportavit 

Johanni Kesselman filio quondam Gerardi Kesselman suo genero cum Aleijde 

sua uxore filia dicti Ghibonis cum litteris et jure ad jus oppidi etc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 118v 08 do 16-09-1389. 

Rodolphus zvw Rodolphus gnd Becker zvw Rodolphus Bakker verkocht aan 

Johannes van Zelant zv Willelmus van Zelant (1) een b-erfcijns van 50 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Arnoldus zvw Gerardus gnd Abt, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, (2) een b-erfcijns van 10 schelling 

voornoemd geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit een tuin in 

Vught, op het water, welke cijnzen eerstgenoemde wijlen Rodolphus Becker 

verworven had van Godefridus Heerkini. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi dicti Becker filii quondam Rodolphi 

pistoris hereditarium censum quinquaginta solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area Arnoldi 

filii quondam Gerardi dicti Abt sita in Busco ad aggerem Vuchtensem atque 

hereditarium censum X solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

Lamberti de quodam orto sito in Vucht supra aquam ibidem quos census 

dictus (dg: q) primodictus quondam Rodolphus Becker erga Godefridum 

Heerkini acquisiverat prout in litteris et quos census nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Johanni de Zelant filio Willelmi de Zelant 

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

servare et obligationem ex parte sui de suorum coheredum deponere. Testes 

datum ut supra. 
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BP 1178 f 118v 09 do 16-09-1389. 

Rodolphus van Dijnter ev Margareta dvw Willelmus van Doerne zvw hr 

Ghevardus van Doerne ridder droeg over aan Johannes van der Hautart alle 

goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van vrouwe 

Margareta wv voornoemde hr Ghevardus van Doerne ridder, grootmoeder van 

eerstgenoemde Margareta. 

 

Rodolphus de Dijnter (dg: f) maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Willelmi de Doerne #filii quondam domini Ghevardi de 

Doerne militis# omnia et singula (dg: sua) bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat supportavit Johanni van der Hautart) sibi (dg: de morte) et dicte 

sue (dg: sue) uxori de morte quondam #domine# Margarete (dg: van) relicte 

#dicti# quondam domini Ghevardi de Doerne militis avie olim primodicte 

Margarete successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat supportavit Johanni van der Hautart promittens ratam servare 

(dg: et o). Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 118v 10 do 16-09-1389. 

Henricus gnd Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Johannes Wederhout 43 

Gelderse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (ma 15-08-

1390) te betalen. 

 

Henricus dictus Coppen soen uter Hasselt promisit Johanni Wederhout XLIII 

Ghelre gulden seu valorem ad (dg: pur) assumptionem Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 118v 11 vr 17-09-1389. 

Arnoldus van den Goer beloofde aan Elizabeth gnd tSarden een lijfrente47,48,49 

van 15 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Arnoldus van den Goer promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Elizabeth dicta! (dg: Sar) tSarden vitalem pensionem (dg: 

quinque) quindecim Hollants gulden seu valorem (dg: Re) anno quolibet ad 

(dg: Re) vitam dicte Elizabeth et non ultra Remigii #et primo ultra 

annum# ex omnibus et singulis bonis dicti Arnoldi habitis et h[abendis] 

quocumque consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit etc. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum in festo Lamberti. 

 

BP 1178 f 118v 12 za 18-09-1389. 

Henricus van Mordrecht maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door hr Theodericus Rover ridder met zijn goederen. 

 

Henricus de Mordrecht calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

dominum Theodericum Rover militem cum suis bonis ut dicebat. Testes Aa et 

Aggere datum in crastino Lamberti. 

 

1178 mf4 A 08 f. 119. 

 Quinta post Mathei: donderdag 23-09-1389. 

 in crastino Mathei: vrijdag 24-09-1389. 

                         
47 Zie → BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van alle tegoeden, 

lijfrenten en roerende goederen aan Henricus Scuerman, die een lijfrente 

beloofde van 6 Gelre gulden, en onderhoud in voedsel, drank en kleding. 
48 Zie → BP 1175 f 152v 07 wo 29-01-1393, Henricus Scuerman van Helmont 

ontlastte Arnoldus van den Goer van alle achterstallige termijnen van de 

lijfrenten die Arnoldus moet betalen aan Elizabeth gnd Zarden. 
49 Zie → BP 1180 p 507r 08 do 14-10-1395, verklaring dat achterstallige 

termijnen van een lijfrente zijn betaald. 
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 Sexta post Mathei: vrijdag 24-09-1389. 

 

BP 1178 f 119r 01 do 23-09-1389. 

Arnoldus van Tula zvw Robbertus van Tula verkocht aan Nicholaus der Kamder 

de Plaetmaker een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit de helft van 2 morgen land, gnd die 

Heuvel, in Lith, tussen Gerardus van Kessel enerzijds en een zekere Hent 

anderzijds, te weten uit de helft richting voornoemde Gerardus. 

 

Arnoldus de Tula filius quondam Robberti de Tula hereditarie vendidit 

Nicholao der Kamder de Plaetmaker hereditarium censum unius floreni 

Hollandie vel valorem solvendum hereditarie penthecostes ex (dg: ..) 

medietate #ipsius venditoris# duorum jugerum terre dictorum die Hoevel 

sitorum in parochia de Lijt inter hereditatem Gerardi de Kessel ex uno et 

hereditatem cuiusdam dicti Hent ex alio scilicet ex illa medietate que 

sita in versus hereditatem dicti Gerardi ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. 

Testes Berkel et Dordrecht datum quinta post Mathei. 

 

BP 1178 f 119r 02 vr 24-09-1389. 

Henricus zvw Henricus van den Velde van Stiphout verkocht aan Cecilia wv 

Johannes van den Scout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit het deel, dat aan verkoper 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader, in een beemd gnd 

Achter Eens Laan, in Helmond, ter plaatse gnd Perre, tussen erfgoed gnd des 

Papen Beemd enerzijds en Godefridus Smedekens soen en Godefridus Aleiten 

soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Velde #de Stiphout (dg: Helmont)# 

hereditarie vendidit Cecilie relicte quondam Johannis van den Scout 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont 

#solvendam purificationis# et in Stiphout tradendam ex (dg: prato dicto 

Af) tota parte et omni jure sibi de morte dicti quondam sui patris 

advoluta (dg: -s) in quodam prato dicto communiter After Eens Laen sito 

in parochia de Helmont in loco dicto Perre inter hereditatem dictam des 

Papen Beemt ex uno et hereditates Godefridi Smedekens soen et Godefridi 

Aleiten soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde prius solvendo. 

Testes Heijme et Willelmus datum in crastino Mathei. 

 

BP 1178 f 119r 03 vr 24-09-1389. 

Arnoldus Heijme ontlastte Gossuinus zv Johannes van Megen van al het geld, 

dat hij aan hem beloofd had, uitgezonderd 8 gulden pieter, die voornoemde 

Arnoldus Heijme had overgedragen aan Arnoldus Groetart. De brief 

overhandigen aan Johannes zv Arnoldus Heijme. 

 

Arnoldus Heijme recognovit (dg: sibi Gossuinum filium quondam Johannis de 

Megen plenarie persolvisse quatuor gulden peter quos IIIIor gulden peter 

dictus Goessuinus dicto Arnoldo ad spacium septem annorum annuatim 

solvere promiserat salvis) #quitum proclamavit Gossuinum filium Johannis 

de Megen ab omni pecunia quam sibi promiserat a quocumque tempore salvis 

sibi octo gulden peter quos VIII gulden peter Arnoldo Groetart 

supportaverat# tamen dicto Arnoldo octo gulden peter quos dictus 

Gossuinus dicto Arnoldo de predicta pecunia deficuit ut dicebat quos VIII 

gulden peter dictus Arnoldus Heijme (dg: dicto) Arnoldo Groetaert 

supportaverat cum litteris quas dictus Arnoldus Heijme inde habuit etc. 

Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. Detur Johanni filio Arnoldi 

Heijme. 

 

BP 1178 f 119r 04 vr 24-09-1389. 

Arnoldus Groetaert beloofde aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 8 gulden 
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pieter of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Arnoldus Groetaert promisit Johanni filio naturali Arnoldi Heijme VIII 

gulden peter vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 05 vr 24-09-1389. 

Johannes Bathen soen beloofde aan Jacobus Clerc 50 Engelse nobel en 12 

labaai, 3 Hollandse gulden en 1 Hollandse plak voor 1 nobel gerekend, 1/3 

deel te betalen op Vastenavond (di 15-02-1390), en 2/3 deel met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes Bathen soen promisit Jacobo Clerc L nobel #monete Anglie# et XII 

labaije scilicet III gulden Hollandie et uno placke Hollandie pro 

quolibet nobel computato pro una tercia parte in carnisprivio et pro 

diabus reliquis terciis partibus ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 06 vr 24-09-1389. 

Hadewigis ev Petrus Vuchts en Henricus Rovers bakker beloofden aan 

voornoemde Jacobus Clerc 50 Engelse nobel en 12 labaai, 3 Hollandse gulden 

en 1 Hollandse plak voor 1 nobel gerekend, 1/3 deel te betalen op 

Vastenavond (di 15-02-1390), en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390). 

 

Hadewigis uxor Petri Vuchts et Henricus Rovers pistor promiserunt dicto 

Jacobo L nobel monete Anglie #et XII labaije# scilicet ut supra ad dictos 

terminos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 07 vr 24-09-1389. 

Ghisbertus Kesselman, zijn zoon Ghisbertus, Johannes van Uden wever en 

Godefridus van Oijen zv Zebertus Belen soen beloofden aan voornoemde 

Jacobus Clerc 100 Engelse nobel en 24 labaai, 3 Hollandse gulden en 1 plak 

voor 1 nobel gerekend of de waarde, 1/3 deel te betalen op Vastenavond (di 

15-02-1390), en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Ghisbertus Kesselman et Ghisbertus eius filius Johannes de Uden textor et 

Godefridus de Oijen filius Zeberti Belen soen promiserunt dicto Jacobo 

Clerc C nobel monete Anglie et XXIIII labaijen scilicet III Hollant 

gulden et I placken vel valorem pro quolibet computato ad terminos 

predictos. Testes Heijme et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 08 vr 24-09-1389. 

Johannes Gherijs beloofde aan Jacobus Clerc 66¾ Engelse nobel, 3 Hollandse 

gulden en 1 plak of de waarde voor 1 nobel gerekend, 1/3 deel te betalen op 

Vastenavond (di 15-02-1390), en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390). 

 

Johannes Gherijs promisit Jacobo Clerc LXVI nobel et tres quartas partes 

unius nobel monete Anglie scilicet III Hollant gulden et I placken vel 

valorem pro quolibet nobel computato pro una tercia parte carnisprivio et 

pro duabus terciis partibus ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 09 vr 24-09-1389. 

Petrus van Drueten beloofde aan voornoemde Jacobus Clerc 66¾ Engelse nobel, 

3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend, 1/3 deel te betalen op 

Vastenavond (di 15-02-1390), en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390). 
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Petrus de Drueten promisit dicto Jacobo LXVI nobel et tres quartas partes 

unius nobel monete Anglie scilicet in tali pagamento ut supra 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 10 vr 24-09-1389. 

Henricus van Uden verwer en Nicholaus Bellens beloofden aan voornoemde 

Jacobus Clerc 66¾ Engelse nobel, 3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel 

gerekend, 1/3 deel te betalen op Vastenavond (di 15-02-1390), en 2/3 deel 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Henricus t de Uden tinctor et Nicholaus Bellens promiserunt dicto Jacobo 

LXVI nobel et tres quartas partes unius nobel monete Anglie scilicet 

valorem ut supra ad dictos terminos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119r 11 do 23-09-1389. 

Johannes Malijmaker van Kuijc beloofde aan Jacobus van Oudenarden 30 

Hollandse gulden, 1/3 deel te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-

1390), 1/3 deel met met Pinksteren over een jaar (zo 14-05-1391), en 1/3 

deel met Pinksteren over 2 jaar (zo 02-06-1392). 

 

Johannes Malijmaker de Kuijc promisit Jacobo de Oudenarden XXX Hollant 

gulden seu valorem (dg: ad p) pro una tercia in festo penthecostes 

proxime futuro et pro secunda tercia parte a festo penthecostes proxime 

futuro ultra annum et pro ultima tercia parte a penthecostes proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1178 f 119r 12 do 23-09-1389. 

Jkvr Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 22 oude schilden, die wijlen hr 

Theodericus van Hoerne heer van Perwijs betaalde aan Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe bv voornoemde jkvr Bela. 

 

Domicella Bela relicta quondam Theoderici #(dg: de Sc.)# filii quondam 

domini Godefridi de Os militis hereditarium censum XXII aude scilde quem 

dominus quondam Theodericus de Hoerne dominus de Pereweijs (dg: dicto 

quondam Th) Arnoldo filio quondam Godefridi de Erpe fratri dicte 

domicelle Bele solvere consuevit ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 119r 13 do 23-09-1389. 

Johannes Ridder van Berkel droeg over aan de broers Johannes Geroncs en 

Petrus Geroncs, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde 

broers Johannes en Petrus gekomen waren na overlijden van hun zuster 

Mechtildis ev voornoemde Johannes Ridder, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Johannes Ridder. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes Ridder. 

 

Johannes Ridder de Berkel suum usufructum etc sibi competentem in omnibus 

bonis que Johanni (dg: et P) Geroncs Petro Geroncs fratribus de morte 

quondam Mechtildis eorum sororis uxoris olim dicti Johannis Ridder 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Johannis Ridder 

successione advolventur quocumque sitis supportavit dictis Johanni et 

Petro fratribus promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni Ridder. 

 

BP 1178 f 119r 14 vr 24-09-1389. 

De broers Johannes en Petrus, kvw Gherongius pottenbaker, verkochten 

voornoemde goederen aan voornoemde Johannes Ridder. 
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Johannes et Petrus fratres liberi quondam Gherongii tornatoris dicta bona 

hereditarie vendiderunt Johanni Ridder predicto promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Berkel et Aggere 

datum sexta post Mathei. 

 

BP 1178 f 119r 15 vr 24-09-1389. 

Henricus van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Hees prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 A 09 f. 119v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 23-09-1389. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 24-09-1389. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 25-09-1389. 

 

BP 1178 f 119v 01 ±do 23-09-1389. 

(dg: Gerisius zoon). 

 

(dg: Gerisius filius). 

 

BP 1178 f 119v 02 do 23-09-1389. 

Theodericus die Bever beloofde aan Henricus van de Kloot, tnv de abdis van 

het Sint-Claraklooster in Den Bosch, 19½ Brabantse dobbel of de waarde, 4 

vrachten hooi en 4 zester raapzaad, Bossche maat, met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1389), 11½ Brabantse dobbel of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) en 11½ Brabantse dobbel of de waarde 

met Sint-Servacius aanstaande (vr 13-05-1390) te betalen. 

 

Theodericus die Bever promisit Henrico de Globo ad opus abbatisse 

conventus sancte Clare in Busco XIX et dimidium Brabant (dg: seu) dobbel 

seu valorem quatuor plaustra feni et quatuor sextaria seminis raparum 

mensure de Busco ad Martini proxime futurum atque XI et dimidium Brabant 

dobbel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum et (dg: d) XI et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad festum sancti Servacii proxime 

futurum persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum quinta post 

Mathei. 

 

BP 1178 f 119v 03 vr 24-09-1389. 

Egidius Scoerwegge beloofde aan Marcelius van den Werve 50 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Egidius Scoerwegge promisit Marcelio van den Werve L Hollant gulden sive 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Aa et Berkel datum (dg: 

quinta) sexta post Mathei. 

 

BP 1178 f 119v 04 vr 24-09-1389. 

Nicholaus van Baerle droeg over aan zijn zuster Jutta de helft in een 

b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit ¼ deel van een hoeve van wijlen Ghisbertus Sorge, in Schijndel, op 

welke hoeve thans Willelmus van Overacker woont, welke helft van de pacht 

aan voornoemde Nicholaus gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Nicholaus de Baerle (dg: hereditariam) #medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione# paccione #?ad# quatuor et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex quarta 

parte cuiusdam mansi (dg: siti) quondam Ghisberti Sorge siti in parochia 

de Scijnle atque ex attinentiis eiusdem quarte partis singulis et 

universis in quo manso predicto Willelmus de Overacker ad presens residet 

et quam medietatem dictus Nicholaus sibi de morte suorum parentum 

advolutam esse dicebat heredtarie supportavit Jutte sue sorori promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 
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Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119v 05 vr 24-09-1389. 

Everardus zv Willelmus van Eirde platijnmaker verkocht aan Johannes Wijtman 

zvw Wijtmannus Boekeleer een kamer50 met ondergrond in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, achter erfgoed van Johannes gnd Plattijnmaker, tussen erfgoed 

van Martinus gnd die Decker enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd van der 

Weiden anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Goessuinus gnd 

Coman en met het andere einde aan erfgoed van voornoemde Johannes 

Plattijnmakers, met recht van weg vanaf de Vughterstraat naar voornoemde 

kamer, over de weg van voornoemde Martinus aldaar, en met recht van weg 

naar de gemene stroom, aan voornoemde Everardus verkocht door voornoemde 

Martinus die Decker, belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld, die 

voornoemde Everardus aan voornoemde Martinus beloofd had. 

 

Everardus filius Willelmi de Eirde factor plattinorum quandam cameram cum 

sui fundo sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem Johannis 

dicti Plattijnmaker inter hereditatem Martini dicti die Decker ex uno et 

inter hereditatem Gerardi dicti van der Weiden ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Goessuini dicti Coman et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis Plattijnmakers simul cum jure eundi et 

redeundi a vico Vuchtensi ad dictam cameram per viam dicti Martini ibidem 

tendentem et cum jure eundi et redeundi a dicta camera usque ad communem 

aquam ibidem currentem venditam dicto Everardo a dicto Martino die Decker 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Wijtman filio quondam 

Wijtmanni Boekeleer supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere #{in margine sinistra: 

hereditario censu XXX solidorum monete quem ipse dicto Martino inde 

promiserat} exceptis XXX solidis dicto Martino inde solvendis et quos 

dictus Everardus dicto Martino exinde annuatim solvere promiserat#. 

Testes Berkel et Aggere datum sexta post Mathei. 

 

BP 1178 f 119v 06 vr 24-09-1389. 

Johannes van den Velde droeg over aan Ghisbertus Penninc, tbv hem, zijn 

vrouw Bessella en zijn zoon Johannes, voor de duur van hun leven resp. van 

de langstlevende, een achterhuis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel, tussen een weg, 3½ 

voet groot, behorend aan voornoemde Johannes enerzijds en erfgoed van 

wijlen Rodolphus Roesmont anderzijds, welk achterhuis 3 gebinten in de 

lengte heeft, en welk achterhuis, samen met het voorhuis, voornoemde 

Johannes verworven had van voornoemde Ghisbertus Penninc. Voornoemde 

Ghisbertus, Bessel en Johannes zullen het achterhuis onderhouden van dak, 

de wand richting erfgoed van voornoemde wijlen Rodolphus Roesmont en de 

wand richting de straat; Johannes van den Velde zal de wand richting 

voornoemde weg en de wand achter voornoemd achterhuis richting voornoemd 

voorhuis onderhouden. 

 

Johannes van den Velde posteriorem domum et aream ad se spectantem sitam 

in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula inter 

(dg: hereditatem Andree filii Willelmi Andree) #viam quandam tres et 

dimidiam pedatas continentem ad dictum Johannem spectantem# ex uno et 

hereditatem quondam Rodolphi Roesmont ex alio et que domus posterior tres 

ligaturas in longitudine continet quam eciam posteriorem domum simul cum 

anteriori domo idem Iohannes erga Ghisbertum Penninc acquisiverat ut 

dicebat legitime supportavit dicto Ghisberto Penninc ad opus sui et ad 

opus Besselle sue uxoris (dg: ab eisdem ad vitam) et ad opus Johannis 

filii dicti Ghisberti ab eisdem ad vitam ipsorum trium ?vel alterius 

eorum diutius viventis possidendam promittens ratam servare et 

obligationem deponere (dg: hoc eciam addito quod) et alter eorum diutius 

                         
50 Zie → BP 1183 f 159r 11 do 21-06-1403, overdracht van de kamer. 
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vivens dictam domum posteriorem ad eius vitam possidebit videlicet cum 

cum dicti tres etc hoc eciam addito quod (dg: dictus) dicti Ghisbertus 

Bessel et Johannes eorum filius dictam domum posteriorem de tecto (dg: et 

parietibus tenebunt s v in bona disposicione scilicet dictus Johannes van 

den Velde) superius atque parietem versus hereditatem dicti quondam 

Rodolphi Roesmont (dg: in laudabili dis) atque parietem versus platheam 

in laudabili disposcione tenebunt scilicet idem Johannes van den Velde 

parietem consistentem versus predictam viam atque parietem retro dictam 

domum posteriorem versus dictam domum anteriorem tenebit et conservabit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119v 07 vr 24-09-1389. 

Ghisbertus Peijnsaert beloofde aan Henricus van der Bruggen 4 mud 3 lopen 

rogge, maat van Vessem, met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) in Vessem 

te leveren. 

 

Ghisbertus Peijnsaert promisit Henrico van der Bruggen IIIIor modios et 

III lopinos siliginis mensure de Vessen ad penthecostes proxime 

persolvendos et in Vessen tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119v 08 za 25-09-1389. 

Theodericus gnd Smedeken zv Arnoldus gnd Smijt van Middelrode droeg over 

aan Arnoldus gnd Eghens soen van Scijnle een lijfpacht51 van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, op het leven van voornoemde Theodericus, te leveren met Sint-

Jan, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, in een kamp dat was 

van Wolterus van Dommellen, (2) een stuk land in Lieshout, ter plaatse gnd 

die Hoeve van Duinhoeve, (3) de helft van een huis en tuin in Den Bosch, 

aan de plaats gnd Windmolenberg, welke lijfpacht aan voornoemde Theodericus 

was verkocht52 door Marcelius gnd Vos. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Smedeken filius Arnoldi dicti Smijt de Middelrode 

vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Theoderici #in festo nativitatis# 

Johannis ex uno bonario prati sito in parochia de Beke prope Aerle in 

campo qui fuerat Wolteri de Dommellen atque ex pecia terre sita in 

parochia de Lieshout in loco dicto die Hoeve van Duijnhoeven et ex 

medietate domus et (dg: are) orti sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch venditam dicto Theoderico a (dg: M) Marcelio dicto Vos 

prout in litteris legitime supportavit Arnoldo dicto Eghens soen de 

Scijnle cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijme et Dordrecht datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1178 f 119v 09 za 25-09-1389. 

Everardus Tielkens soen van Onlant wonend in Sint-Oedenrode verkocht aan 

Johannes Scrage, tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bosche maat, in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd het Zand, tussen Ghisbertus van den Sande 

enerzijds en Yda dvw Roverus Costken anderzijds, reeds belast met een cijns 

aan de grondheer en aan de kerk van Sint-Oedenrode. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Everardus Tielkens soen de Onlant commorans in Rode ut dicebat legitime 

vendidit Johanni Scrage ad opus sui et ad opus Luijtgardis sue uxoris vel 

ad opus alterius eorum vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

                         
51 Zie → BP 1178 f 300v 10 vr 23-09-1390, overdracht van 2/3 deel van de 

lijfpacht. 
52 Zie ← BP 1176 f 195r 13 do 11-07-1381, verkoop van deze lijfpacht. 
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sitis in parochia de Rode ad locum dictum tSant inter hereditatem 

Ghisberti van den Sande ex uno et inter hereditatem (dg: H) Yde filie 

quondam Roveri Costken ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et ecclesie sancte Ode inde prius de jure solvendo et sufficientem 

#facere# ?quisque eorum diutius vixerit integraliter habebit videlicet 

cum ambo etc. Testes Heijme et Dordrecht datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1178 f 119v 10 za 25-09-1389. 

Yda dvw Andreas gnd Broechoeven deed tbv Marcelius zvw Johannes gnd 
?Elzaert afstand van een bunder beemd, in Beek, ter plaatse gnd Herende, 

ter plaatse gnd dat Nieuwebroek, tussen Theodericus zvw voornoemde Andreas 

enerzijds en Godefridus zv Johannes gnd Godevaerts soen anderzijds. 

 

Yda filia quondam Andree dicti Broechoeven cum tutore super (dg: quadam 

diurnata prati) quodam bonario prati sito in parocia de Beke prope Aerle 

ad locum dictum Herende in loco dicto communiter dat Nuwebroec inter 

hereditatem Theoderici filii dicti quondam Andree ex uno et hereditatem 

Godefridi filii Johannis dicti Godevaerts soen ex alio et super toto jure 

sibi in eodem competente ad opus Marcelii filii quondam Johannis dicti 

(dg: Elze) [?Elz]aert hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 119v 11 za 25-09-1389. 

Paulus Haest beloofde aan Arnoldus Nolleken Gheroncs 75 gulden van Gelre of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Paulus Haest promisit #Arnoldo# Nolleken Gheroncs LXXV (dg: Holl) gulden 

Gelrie vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 119v 12 za 25-09-1389. 

Voornoemde Paulus beloofde aan Arnoldus Kiel 119 Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Paulus promisit Arnoldo Kiel C et XIX Gelre gulden vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 A 10 f. 120. 

 Secunda post Mathei: maandag 27-09-1389. 

 in festo Mijchaelis: woensdag 29-09-1389. 

 in crastino Mijchaelis: donderdag 30-09-1389. 

 

BP 1178 f 120r 01 ma 27-09-1389. 

Johannes van Kuijc alias gnd van Mijrop beloofde aan Willelmus zvw Lucas 

van Erpe, tbv jkvr Elisabeth wv Arnoldus van der Hulpen, 800 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Johannes de Kuijc alias dictus de Mijrop promisit Willelmo filio quondam 

Luce de Erpe ad opus domicelle Elisabeth relicte quondam Arnoldi van der 

Hulpen VIIIc gulden monete Hollandie ad monitionem persolvendos. Testes 

Heijme et Dordrecht datum secunda post Mathei. 

 

BP 1178 f 120r 02 wo 29-09-1389. 

Henricus zvw Johannes van der Bruggen droeg over aan Willelmus zvw 

Reijnerus gnd Moelner van Tilborch 1/3 deel in een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Oisterwijk, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van der 

Bruggen met Sint-Andreas beurde, gaande uit (1) ¼ deel, dat aan wijlen 

voornoemde Johannes behoorde, in goederen in Westilburg, naast de plaats 

gnd aan het Broek, tussen Johannes gnd Backe Bertouds soen enerzijds en 

erfgoed gnd Broechoeven anderzijds, (2) de helft van een hofstad en de 
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helft van een huis daarop, in Tilburg, ter plaatse gnd aan de Heuvel, welke 

hofstad was van Betta gnd Moelners, welk 1/3 deel Ghibo zvw voornoemde 

Johannes van der Bruggen overgedragen had aan zijn voornoemde broer 

Henricus. 

 

Henricus filius quondam Johannis van der Bruggen terciam partem in 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Oesterwijc quam 

paccionem predictam dictus quondam Johannes van der Bruggen solvendam 

habuit anno quolibet hereditarie in festo Andree ex quarta parte que ad 

dictum quondam Johannem spectare consuevit in bonis sitis in Westilborch 

iuxta locum dictum (dg: communiter) aent Broecke inter hereditatem 

Johannis dicti Backe Bertouds soen ex uno et inter hereditatem dictam 

(dg: communiter) Broechoeven ex alio atque ex medietate cuiusdam 

domistadii et medietate domus supra predictum domistadium consistentis 

sitarum in Tilborch ad locum dictum aen den Hoevel quod domistadium 

predictum quondam fuerat (dg: Berthe) Bette dicte Moelners quam terciam 

partem predictam Ghibo filius dicti quondam Johannis van der Bruggen 

dicto Henrico suo fratri supportaverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo filio quondam Reijneri dicti Moelner de Tilborch 

simul cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 120r 03 do 30-09-1389. 

Johannes Hezeman zvw Willelmus van Hamfelt verkocht aan Johannes van 

Zwalmen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 1/8 deel van een hoeve gnd Kreitenborg, in Sint-

Oedenrode, op welke hoeve wijlen zijn voornoemde vader Willelmus woonde, 

reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes Hezeman filius quondam Willelmi de Hamfelt hereditarie vendidit 

Johanni de Zwalmen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco #....... .......# solvendam hereditarie purificationis ex octava 

parte unius mansi dicti Creijtenborch siti in parochi-(dg: is)-#a# de 

Rode (dg: et de sancte Ver) sancte Ode ad (dg: locum dic) et ex eius 

attinentiis in quo manso dictus quondam Willelmus eius pater (dg: 

decessit) #commorari consuevit# ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Dordrecht datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 120r 04 ±do 30-09-1389. 

Lambertus van Uden zvw Henricus Godevaerts soen: ¼ deel van een huis, erf 

en tuin van voornoemde Lambertus {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus de Uden filius quondam Henrici Godevaerts soen quartam partem 

(dg: ad s) cuiusdam domus et aree #orti# ipsius Lamberti s. 

 

1178 mf4 A 11 f. 120v. 

 in crastino Remigii: zaterdag 02-10-1389. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 05-10-1389. 

 dominica post Calixti: zondag 17-10-1389. 

 in festo Luce ewangeliste: maandag 18-10-1389. 

 

BP 1178 f 120v 01 ±vr 01-10-1389. 

Begin van de contracten van de schepenen Arnoldus Stamelaert van de Kelder, 

Gerardus van Vladeracken, Arnoldus Stamelaert van Spanct, Willelmus 

Scilder, Goessuinus Steenwech, Johannes van Gestel en Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, in het jaar 89. 

 

C. 

Incipiunt contractus scabinorum Arnoldi Stamelaert de Penu Gerardi de 
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Vladeracken Arnoldi Stamelaert de Spanct Willelmi Scilder Goessuini 

Steenwech Johannis de Gestel et Jordani filii Arnoldi Tielkini anno 

LXXXIX. 

 

BP 1178 f 120v 02 za 02-10-1389. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevaerts soen verkocht aan Johannes van Eijke 

zvw Henricus gnd Heijn Hennens soen van Eijke ¼ deel van een huis, erf en 

tuin van voornoemde Lambertus, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds en erfgoed van 

Marcelius Vilt anderzijds, te weten het ¼ deel richting voornoemde 

Marcelius Vilt, dit ¼ deel belast met ½ oude groot aan de hertog. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Henrici dicti Godevaerts soen quartam partem 

domus aree et orti ipsius Lamberti sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem (dg: Marcelii) Gerardi Kepken ex uno et 

inter hereditatem Marcelii Vilt ex alio scilicet illam quartam partem que 

sita est versus hereditatem dicti Marcelii Vilt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Eijke filio quondam Henrici dicti Heijn Hennens soen 

de Eijke promittens warandiam et obligationem deponere excepto dimidio 

antiquo grosso domino nostro duci ex dicta quarta parte inde solvendo. 

Testes (dg: Spanct et Jorden datum in crastino Remigii). Testes Spanct et 

Jordanus datum in crastino Remigii. 

 

BP 1178 f 120v 03 za 02-10-1389. 

Johannes Bastaert van Luttember?, zijn broer Willelmus, Arnoldus Stamelart 

van de Kelder, Johannes van Ghemert de jongere, Albertus Boc van Lijt en 

Goessuinus van den Diesen beloofden aan Johannes van Best 336 gulden geld 

van Gelre of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Bastaert de Luttemb[er?] Willelmus eius frater Arnoldus Sta de 

Penu Johannes de Ghemert junior Albertus Boc de Lijt et Goessuinus van 

den Diesen promiserunt Johanni de Best IIIc et XXXVI gulden monete Gelrie 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes (dg: 

dictus) Stamelaert #de Spanct# et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 120v 04 za 02-10-1389. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 120v 05 di 05-10-1389. 

Johannes gnd van Onlant verkocht aan Andreas van Oudeghem een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en 

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

Celi, tussen erfgoed van Henricus zvw Johannes van Gherwen enerzijds en 

erfgoed van Leonius Snavel anderzijds, (2) 1 morgen land in Hintham, tussen 

Petrus van Bruggen enerzijds en Godefridus Heerkini anderzijds. Verkoper en 

zijn zoon Johannes, verwekt bij Elisabeth dvw Zerisius van den Wijel, 

beloofden verplichtingen af te handelen, uitgezonderd de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld. 

 

Johannes dictus de Onlant hereditarie vendidit Andree de Oudeghem 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco in vico tendente a 

vico Hijnthamensi versus Portam Celi inter hereditatem Henrici filii 

quondam Johannis de Gherwen ex uno et hereditatem Leonii Snavel ex alio 

atque ex uno jugero terre sito in Hijntham inter hereditatem Petri de 

Bruggen ex uno et hereditatem Godefridi Heerkini ex alio ut dicebat 

promittentes et cum eo Johannes eius filius (dg: super habita et h) ab 

ipso et Elisabeth eius uxore filia quondam Zerisii van den Wijel pariter 
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genitus super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu (dg: sex) sex librarum dicte 

monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et 

Vladeracken datum tercia post Remigii. 

 

BP 1178 f 120v 06 di 05-10-1389. 

Arnoldus zv Johannes Drinchellinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Johannis Drinchellinc prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 120v 07 zo 17-10-1389. 

Henricus die Haen verkocht aan zijn zuster Margareta (1) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren, 

gaande uit (1a) een beemd die was van wijlen Godefridus die Haen bv 

voornoemde Henricus, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd op het Goer, tussen 

de gemeint enerzijds en Engbertus van Tijchgel anderzijds, (1b) andere 

goederen van wijlen voornoemde Godefricus die Haen, onder Hilvarenbeek, (2) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Hilvarenbeek te leveren, gaande uit voornoemde beemd, welke pacht aan 

voornoemde Henricus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde broer 

Godefridus, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, minus 1/6 

lopen, met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (3a) 

voornoemde beemd, (3b) een huis en tuin in Hilvarenbeek, tussen Johannes 

Berchmans enerzijds en kv Godefridus van Met anderzijds, (3c) een stuk land 

in Hilvarenbeek, in de gemene akkers aldaar, welke pacht aan hem gekomen 

was eveneens na overlijden van voornoemde Godefridus die Haen. 

 

Henricus die Haen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam se solvendam habere dicebat hereditarie Andree et in (dg: Be) 

Hildwarenbeke tradendam ex (dg: pec) prato quod fuerat quondam Godefridi 

die Haen (dg: sito) fratris olim dicti (dg: venditoris) #Henrici# sito in 

parochia de Hildwarenbeke in loco dicto op tGoer inter communitatem ex 

uno et inter hereditatem Engberti de Tijchgel ex alio et ex ceteris bonis 

(dg: que) dicti quondam Godefrici die Haen quocumque locorum infra dictam 

parochiam sitis (dg: ut dicebat vendidit Margarete sue sorori promittens 

warandiam et obligationem in dicta) atque hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie termino solucionis et 

loco predictis ex dicto prato (dg: quam pacc) que paccio dimidii modii 

siliginis dicto Henrico de morte dicti quondam Godefridi sui fratris 

successione est advoluta insuper hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis dicte mensure minus sexta parte (dg: minus) unius lopini 

siliginis (dg: so) solvendam hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex dicto prato atque ex domo et orto sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Berchmans ex uno et inter hereditatem 

liberorum Godefridi de Met ex alio et ex (dg: pars) pecia terre sita in 

dicta parochia in #communibus# agris ibidem (dg: inter iuxta) quam 

paccionem sibi eciam de morte dicti quondam Godefridi die Haen 

successione adviolutam esse dicebat vendidit Margarete sue sorori 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex) in dictis paccionibus 

existentem deponere. Testes Penu et Jordaus datum dominica post Calixti. 

 

BP 1178 f 120v 08 zo 17-10-1389. 

Henricus Vos van Berse, Arnoldus Houtappel, Johannes Gruijter van 

Redereijgen en Henricus van den Velde beloofden aan hr Willelmus van Aa 324 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (22-05-

1390) en de andere helft met Sint-Jacobus (ma 25-07-1390). 

 

Henricus Vos de Berse Arnoldus Houtappel et Johannes Gruijter de 

Redereijgen et Henricus van den Velde promiserunt domino Willelmo de Aa 

IIIc et XXIIII Hollant gulden vel valorem (dg: ad) mediatim penthecostes 
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et mediatim Jacobi persolvendos. Testes Sta Penu et Jorden datum dominica 

post Kalixti. 

 

BP 1178 f 120v 09 ma 18-10-1389. 

Heijmericus Groij en zijn vrouw Agnes dv Theodericus van der Wagen 

beloofden aan Nicholaus Scilder een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft 

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

huis53,54 en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus van Alphen enerzijds en erfgoed van wijlen Wolterus van Os 

anderzijds. 

 

Heijmericus Groij (dg: promisit s) maritus legitimus ut asserebat Agnetis 

sue uxoris filie Theoderici van der Wagen et ipsa cum eodem tamquam cum 

tutore promiserunt se daturos Nicholao Scilder hereditarium censum 

quinque librarum monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem quondam 

Godefridi de Alphen ex uno et hereditatem quondam Wolteri de Os ut 

dicebant et promiserunt super omnia sufficientem facere. Testes Scilder 

et Jordanus datum (dg: secunda post L) in festo Luce ewangeliste. 

 

BP 1178 f 120v 10 ma 18-10-1389. 

Nicholaus Scilder deed tbv Heijmericus Groij en diens vrouw Agnes afstand55 

van voornoemd huis56,57 en erf en van het huisraad van voornoemd huis, voor 

zover diens zoon Johannes dat huisraad had nagelaten. Voornoemde Nicholaus 

behoudt de n-erfcijns van 5 pond, die voornoemde Heijmericus en Agnes hem 

heden beloofd hebben. Willelmus Hels heeft een b-erfcijns van 4 pond uit 

voornoemd huis en erf. 

 

Nicholaus Scilder super dicta domo et area et super cleijnodiis et 

utensilibus eiusdem domus in quantum Johannes eius filius huiusmodi 

cleijnodia et utensilia post reliquit et super toto jure ad opus 

Heijmerici Groij et Agnetis sue uxoris ut supra hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare #et obligationem ex parte sui deponere# et quod 

ipse omnes suos heredes tales habebit quod nunquam se jus habere 

presument in domo et clenodiis predictis salvo dicto Nicholao hereditario 

censu quinque librarum sibi a dictis Heijmerico et Agnete hodierno die 

promisso et salvo Willelmo Hels hereditario censu IIIIor librarum quem 

Willelmus Hels in dicta domo et area habet solvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 120v 11 ma 18-10-1389. 

Voornoemde Heijmericus en Agnes ontlastten Nicholaus Scilder van alle 

beloften die voornoemde Nicholaus gedaan had aan wijlen zijn zoon Johannes, 

eertijds ev voornoemde Agnes, uitgezonderd echter een b-erfpacht van 7½ mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Nicholaus aan wijlen zijn voornoemde 

zoon Johannes beloofd had, welke pacht kvw Wolterus Loeder leveren uit 

goederen in Udenhout, welke pacht voornoemde Agnes haar leven lang zal 

bezitten. 

 

Dicti (dg: Agnes) Heijmericus et Agnes cum #eo tamquam# tutore palam 

quitum proclamaverunt Nicholaum Scilder ab omnibus promissionibus quas 

dictus Nicholaus Johanni quondam suo filio marito dudum dicte Agnetis 

nomine dotis promiserat ut dicebant salva tamen dicte Agneti hereditaria 

paccione septem et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

                         
53 Zie ← BP 1177 f 175v 06 do 19-01-1385, verkoop van een erfcijns van 10 

pond uit dit huis. 
54 Zie → BP 1178 f 120v 10 ma 18-10-1389, afstand doen van dit huis. 
55 Zie → BP 1179 p 527r 04 ma 30-12-1392, vidimus van deze brief. 
56 Zie ← BP 1178 f 120v 09 ma 18-10-1389, belofte van een erfcijns van 5 

pond uit dit huis. 
57 Zie → BP 1179 p 527r 01 ma 30-12-1392, verkoop van dit huis. 
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paccionem dictus Nicholaus dicto quondam Johanni suo filio nomine 

 

1178 mf4 A 12 f. 121. 

 in festo Luce: maandag 18-10-1389. 

 in crastino Luce: dinsdag 19-10-1389. 

 Quarta post Luce: woensdag 20-10-1389. 

 Quinta post Luce: donderdag 21-10-1389. 

 

BP 1178 f 121r 01 ma 18-10-1389. 

dotis promiserat quam paccionem liberi quondam Wolteri Loeder solvere 

tenentur hereditarie ex bonis sitis in Udenhout quam paccionem VIIJ 

modiorum siliginis dicta Agnes ad eius vitam et non ultra possidebit et 

habebit prout dictus Nicholaus frater eius promisit quam eciam paccionem 

VIIJ modiorum siliginis statim post mortem dicte Agnetis ad dictum 

Nicholaum vel post eum ad (dg: vita) veros heredes dicti Nicholai et ad 

neminem alium revertetur. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 121r 02 ma 18-10-1389. 

Henricus zvw Mijchael gnd Loekens droeg over aan Johannes van den Weghe 10 

mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd58 door Theodericus van den Wijer. 

 

Henricus filius quondam Mijchaelis dicti (dg: Lokens) Loekens decem 

modios siliginis mensure de Busco promissos sibi a Theoderico van den 

Wijer prout in litteris supportavit Johanni van den (dg: Eijnd) Weghe cum 

litteris et jure (dg: pro). Testes Penu et Goeswinus datum in festo Luce. 

 

BP 1178 f 121r 03 di 19-10-1389. 

Goessuinus Model zv Rutgherus Moedels soen van der Donc ev Gertrudis dvw 

Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracken deed tbv Elisabeth wv 

voornoemde Johannes Rover afstand van (1) goederen gnd ten Zandvoert, in 

Haaren, tezamen met 3 bunder beemd, die voornoemde wijlen Johannes 

verworven had van Gheerlacus zv Wellinus Rovers, (2) ½ mudzaad land aldaar, 

dat voornoemde wijlen Johannes verworven had van voornoemde Gheerlacus, (3) 

een b-erfpacht van 5 mud rogge, die voornoemde wijlen Johannes in Broegel 

ontvangt uit erfgoederen van Godefridus van den Boegaert, (4) een 

b-erfcijns van 70 pond die Laurencius Boijen aan voornoemde Johannes en 

zijn vrouw Elisabeth dv voornoemde Laurencius geschonk had, (5) cijnzen die 

Johannes Gilijs soen aan voornoemde wijlen Johannes betaalde, (6) een 

b-erfcijns van 3 pond die Theodericus Bathen soen betaalde, (7) een 

b-erfcijns van 20 schelling gaande uit erfgoederen in Beke, (8) 22 lopen 

rogge die Johannes Luwe levert, (9) twee delen van een oude schild, die 

Willelmus Reuwe betaalt, uitgezonderd het recht dat voornoemde Goessuinus 

in deze goederen behoudt na overlijden van voornoemde Elisabeth, en onder 

voorwaarde dat voornoemde Elisabeth elk jaar, zo lang zij leeft, 10 

vrachten turf mag laten uitgraven uit een erfgoed van voornoemde wijlen 

Johannes, ter plaatse Berkenven. 

 

Goessuinus Model filius Rutgheri Moedels soen van der Donc maritus et 

tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam Johannis filii 

Rodolphi Rover de Vladeracken super bonis infrascriptis primo videlicet 

super bonis dictis ten Sandfoert sitis in parochia (dg: de Oesterwijc) de 

Haren cum omnibus suis attinentiis simul cum tribus bonariis prati que 

dictus quondam Johannes erga Gheerlacum filium Wellini Rovers 

acquisiverat et super dimidia modiata terre sita ibidem quam dictus 

quondam Johannes erga dictum Gheerlacum atque insuper super hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis quam dictus quondam Johannes in 

parochia de Broegel ex hereditatibus Godefridi van den Boegaert habuit 

solvendam item super hereditario censu LXX librarum quem Laurencius 

                         
58 Zie ← BP 1178 f 069v 03 za 09-01-1389, belofte op 25-12-1389 10 mud rogge 

te leveren. 
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Boijen dicto Johanni cum Elisabeth eius uxore filia dicti Laurencii 

nomine dotis dederat insuper super censibus quos Johannes Gilijs soen 

dicto quondam Johanni solvere consuevit item super hereditario censu 

trium librarum quem Theodericus Bathen soen solvere tenetur item super 

hereditario censu XX solidorum solvendo hereditarie ex hereditatibus 

sitis in Beke item super XXII lopinis siliginis quos Johannes Luwe 

solvere tenetur item super duabus partibus unius aude scilde quas duas 

partes Willelmus Reuwe solvere tenetur atque super toto jure ad opus 

Elisabeth relicte dicti quondam Johannis Rover legitime quoad vitam dicte 

Elisabeth legitime renunciavit promittens ratam servare salvo dicto 

Goessuino suo jure sibi post mortem dicte Elisabeth in premissis 

competente tali condicione quod dicta Elisabeth anno quolibet quoad vitam 

dicte Elisabeth effodi posset et procurabit decem plaustra cespitum ex 

hereditate dicti quondam Johannis sita in loco dicto Berkenven sine 

contradictione dicti Goessuini Model ut dictus Goessuinus recognovit. 

Testes Vladeracken et Steenwech datum in crastino Luce. 

 

BP 1178 f 121r 04 di 19-10-1389. 

Voornoemde Goessuinus Model verklaarde ontvangen te hebben van Wolterus 

Coptiten en Elisabeth wv Johannes zv Rodolphus Rover alle brieven die zij 

had met betrekking tot alle erfgoederen die voornoemde wijlen Johannes zv 

Rodolphus Rover aan voornoemde Goessuinus in zijn testament had vermaakt. 

 

Dictus Goessuinus Model recognovit se recepisse ab #Woltero Coptiten# 

Elisabeth relicta quondam Johannis filii Rodolphi Rover omnes et singulas 

litteras quas ipsa habuit mencionem facientes de omnibus hereditatibus 

quas dictus quondam Johannes (dg: Rove) filius Rodolphi Rover dicto 

Goessuino in suo testamento assignaverat aut legaverat et promisit super 

omnia si #Wolterus# dicta Elisabeth occacione resignacionis dictarum 

litterarum ab aliquo impetetur et dampna sustineret extunc dictus 

Goessuinus per dictam #et Wolterum# Elisabeth ab huiusmodi dampnis 

indempnem servabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 121r 05 di 19-10-1389. 

Voornoemde Goessuinus Model verklaarde ontvangen te hebben van wijlen zijn 

schoonvader Johannes zvw Rodolphus Rover alle goederen die voornoemde 

wijlen Johannes aan voornoemde Goessuinus Model en zijn vrouw Gertrudis dvw 

voornoemde Johannes beloofd had, uitgezonderd alle goederen die voornoemde 

wijlen Johannes aan voornoemde Goessuinus Model in zijn testament vermaakt 

had. 

 

Dictus Goessuinus Model recognovit sibi per #quondam# Johannem filium 

quondam Rodolphi Rover suum socerum plenarie fore satisfactum ab omnibus 

bonis que dictus quondam Johannes prefato Goessuino Model cum Gertrude 

eius uxore filia dicti quondam Johannis promiserat ut dicebat salvis sibi 

tamen omnibus bonis que dictus quondam Iohannes prefato Goessuino Model 

in suo testamento legaverat et assignaverat ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 121r 06 di 19-10-1389. 

Johannes van Eel verkocht aan Johannes gnd Blaer een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin in Oisterwijk, tegenover de linde, tussen Arnoldus gnd Coman Art 

enerzijds en Wijtmannus gnd Delijen anderzijds, (2) een tuintje aldaar, 

tussen Elisabeth Nerincs enerzijds en Elisabeth gnd Lauwerens anderzijds. 

 

[Solvit] XII solidos. 

Johannes de Eel hereditarie vendidit Johanni dicto Blaer hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco Andree ex domo et orto 

sito in Oesterwijc in opposito (dg: ?domus n) tijlie inter hereditatem 

Arnoldi dicti Coman Art ex uno et hereditatem Wijtmanni dicti Delijen ex 



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

108 

alio et ex ortulo sito ibidem inter hereditatem Elisabeth Nerincs ex uno 

et hereditatem Elisabeth dicte Lauwerens ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 121r 07 wo 20-10-1389. 

Elisabeth wv Reijnaldus zvw Gerardus gnd Scade bakker droeg over aan de 

broers Reijnaldus en Arnoldus, kv Johannes van Vlimen, tbv hen en Ulendis 

dv voornoemde Johannes van Vlimen, het vruchtgebruik in een b-erfcijns van 

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

Sint-Jan, gaande uit 2 huizen en erven in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de plaats gnd die Zile naar de straat lopend voor het huis van 

Postel, tussen erfgoed van Theodericus gnd van Cobbijc enerzijds en erfgoed 

van Ghibekinus gnd Knijf anderzijds, aan voornoemde wijlen Reijnaldus 

verkocht door de broers Henricus en Woltherus, zvw Johannes gnd van 

Hijntham schoenmaker. 

 

Elisabeth relicta quondam (dg: Reijneri Scaden) #Reijnaldi filii quondam 

Gerardi dicti Scade pistoris# cum tutore usufructum sibi competentem in 

hereditario censu XLII solidorum monete solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex duabus domibus et areis sitis in Busco ad 

viculum tendentem a loco dicto die Zile ad vicum tendentem ante domum de 

Postula inter hereditatem Theoderici dicti de Cobbijc ex uno et inter 

hereditatem Ghibekini dicti Knijf ex alio vendito dicto quondam Reijnaldo 

ab Henrico et Wolthero fratribus filiis quondam Johannis dicti de 

Hijntham sutoris prout in litteris legitime supportavit Reijnaldo et 

Arnoldo fratribus liberis Johannis de Vlimen ad opus ipsorum et ad opus 

Ulendis filie dicti Johannis de Vlimen cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Penu et Scilder datum quarta post Luce. 

 

BP 1178 f 121r 08 do 21-10-1389. 

Voornoemde broers Reijnaldus en Arnoldus verkochten voornoemde cijns aan 

Katherina van Wijc. Voornoemde Ulendis zal, zodra ze meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Dicti Reijnaldus et Arnoldus fratres dictum hereditarium censum 

vendiderunt Katherine de Wijc supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem (dg: #et impeticionem# ex 

parte) #ex parte suorum coheredum deponere# sui deponere promiserunt 

insuper super omnia quod ipsi Ulendem eorum sororem (dg: super) #dum# ad 

annos pervenerit super (dg: si) dicto censu ad opus dicte emptricis (dg: 

fic) facient renunciare et quod ipsi dictam (dg: Ude) Ulendem perpetue 

talem habebunt quod nunquam presumet se jus in dicto censu habere. Testes 

Penu et Scilder datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 121r 09 wo 20-10-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Willelmus Loijer 2 bunder 

heide, uit een kamp in Gestel, in Herlaar, tussen erfgoed dat was van 

wijlen Mathias Fien soen enerzijds en de gemeint aldaar en erfgoed van 

kinderen van den Placke anderzijds, te weten de 2 bunder, die gelegen zijn 

tussen voornoemde Theodericus enerzijds en voornoemde kinderen van den 

Placke anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd die Sporcse 

Straat en met het andere eind aan voornoemde Theodericus, zoals afgepaald, 

deze 2 bunder belast met 2 oude groten grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen duo bonaria merice de 

quodam campo ad se specante sito in parochia de Gestel in jurisdictione 

de Herlaer inter hereditatem (dg: liberorum quo) que fuerat quondam 

Mathie Fien soen ex uno et inter communitatem ibidem et hereditatem 

liberorum van den Placke ex alio scilicet illa duo bonaria (dg: de que 

sita) de dicto campo que sita sunt inter hereditatem dicti Theoderici ex 

uno et hereditatem dictorum liberorum van den Placke ex alio tendentia 
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cum uno fine ad platheam dictam die Sporcsche Straet et cum alio fine ad 

hereditatem dicti Theoderici #prout ibidem sunt limitata# ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus grossis antiquis domino fundi de dictis duobus 

bonariis solvendis. Testes Penu et Gerardus datum quarta post Luce. 

 

BP 1178 f 121r 10 wo 20-10-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gerwen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gerwen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 A 13 f. 121v. 

 Quinta post Luce: donderdag 21-10-1389. 

 

BP 1178 f 121v 01 do 21-10-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Johannes Lijsbethten soen 

zvw Willelmus van der Heijden (1) een deel in een stuk land, gnd die 

Bauderics Akker, in Nuenen, naast Johannes gnd Gielijs soen, te weten het 

deel tussen voornoemde Johannes Gielijs soen enerzijds en de rest van het 

stuk land, behorend aan Henricus die Weder bv voornoemde Laurencius, 

anderzijds (2) een streep land, aldaar, tussen voornoemde Johannes Gielijs 

soen enerzijds en Henricus van den Hoevel anderzijds, over welke streep de 

gemene weg van Wetten loopt; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen (dg: pe medietatem) #unam 

partem# ad se spectantem in pecia terre (dg: sita) dicta die Bauderics 

Acker sita in p[arochia] de Nuenen (dg: inter hereditatem) #contigue# 

iuxta hereditatem Johannis dicti Gielijs soen scilicet illa pars que sita 

est inter #dictam# hereditatem dicti Johannis Gielijs soen ex uno et 

inter residuum dicte pecie terre spectans ad Henricum die (dg: Weder fr) 

Weder fratrem dicti Laurencii ex alio #prout ibidem sita est# atque 

quandam strepam terre sitam ibidem (dg: si) inter hereditatem dicti 

Johannis Gielijs soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hoevel 

ex alio et per quam strepam terre (dg: transu) #transit et tendet# 

communis via de Wetten ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

(dg: Liben soen soen filio) Lijsbethten soen filio quondam Willelmi van 

der (dg: Heij) Heijden ab [eodem] hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busc) Nuenen danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro et in Nuenen deliberanda ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Penu et 

Scilder datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 121v 02 do 21-10-1389. 

Zebertus zvw Johannes gnd Dorre verhuurde aan Lambertus zvw Lambertus van 

den Yvenlaer een streep land, in Berlicum, ter plaatse gnd in Coelkens 

Hoeve, ter plaatse gnd Laerbeemd, beiderzijds tussen voornoemde Zebertus, 

met sloten, voor een periode van 12 jaar, ingaande heden, per jaar voor 6 

pond geld, met Kerstmis te betalen. Zebertus zal voornoemde Laurencius 

recht van weg verlenen over zijn andere erfgoederen naar voornoemde streep 

land. 

 

Solvit Zebertus 2 grossos. 

Zebertus filius quondam Johannis dicti Dorre (dg: peciam) #strepam# terre 

#(dictam den Laerbeem)# sitam in parochia de Berlikem in loco dicto in 

Coelkens Hoeve (dg: inter hereditatem dicti) in loco dicto Laerbeemt (dg: 

cum suis fossatis) inter hereditatem dicti Zeberti ex utroque latere 

coadiacentem cum suis fossatis prout ibidem sita est ut dicebat locavit 
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Lamberto filio quondam Lamberti van den Yvenlaer ab eodem ad spacium XII 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum XII 

annorum pro (dg: X) sex libris monete d[andis] sibi ab alio anno quolibet 

dictorum XII annorum nativitatis Domini et primo termino ultra annum 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia hoc addito quod dictus Zebertus viabit dictum Laurencium ad 

dictum spacium (dg: ...) #XII# annorum scilicet venendi commode et 

pergendi ad minus dampnum ad dictam strepam terre per (dg: hereditatem) 

alias hereditates dicti Zeberti ibidem sitas. Testes Penu et Scilder 

datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 121v 03 do 21-10-1389. 

(dg: Ge Ar). 

 

BP 1178 f 121v 04 do 21-10-1389. 

Gerardus gnd Paeuwe zvw Gerardus van der Heijden zvw Ermgardis van Luijssel 

verkocht aan Gerardus zv Nijcholaus gnd Coel Peters soen de helft in een 

stuk land gnd de Berg, in Esch, tussen Willelmus van Bruggen enerzijds en 

Johannes Rademaker, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Gerardus dictus (dg: Paeuwe) Paeuwe filius quondam Gerardi van der 

Heijden filii quondam Ermgardis de Luijssel (dg: peciam) medietatem ad se 

spectantem in pecia terre dicta den Berch sita in parochia de Essche 

inter hereditatem Willelmi de Bruggen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Rademaker ex alio ut d[icebat] hereditarie vendidit Gerardo 

filio (dg: Godefridi) Nijcholai dicti Coel Peters soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis. Testes Penu et Scilder datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 121v 05 do 21-10-1389. 

Arnoldus Cleijnnael maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door zijn kinderen Engbertus, Hermannus en 

Willelmus, Jacobus zvw Johannis Nouden soen, diens vrouw Mechteldis, 

Johannes die Brouwer en diens vrouw Elizabeth, dv voornoemde Arnoldus 

Cleijnnael. 

 

Arnoldus Cleijnnael omnes et singulas vendiciones factas per Engbertum 

Hermannum Willelmum suos liberos (dg: et L) et Jacobum filium quondam 

Johannis (dg: Nod) Nou[den] soen (dg: et Elisabeth eius ux) et Mechteldem 

eius uxorem et per Johannem die Brouwer et Elizabeth eius uxorem filias 

dicti Arnoldi (dg: A) Cleijnnael #seu per eorum al[terum]# cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 06 do 21-10-1389. 

Katherina dvw Henricus gnd die Bruijn van Lijttoijen droeg over aan 

Johannes van Ynghen zvw Walterus Bijeken (1) de helft in een huis, hofstad 

en tuin in Lithoijen, tussen Willelmus Bijeken enerzijds en Ghisbertus die 

Hoessche zvw Bernardus de Hoessche anderzijds, (2) 1 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd op de Enge, tussen Bernardus Arts soen enerzijds 

en Henricus Ghesen soen anderzijds, belast met zegedijken, sloten, sluizen 

en waterlaten, en maasdijken, die bij voornoemde erfgoederen en ook bij 

andere erfgoederen van voornoemde Katherina horen, voorzover die maasdijken 

onder Lithoijen liggen, welke maasdijken voornoemde Johannes koper zal 

onderhouden, zodat de andere erfgoederen van voornoemde Katherina daarvan 

geen schade ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Solvit. Debent II solidos. 

Katherina (dg: relicta) filia quondam Henrici dicti die Bruijn de 

Lijttoijen cum tutore medietatem ad se spectantem in domo (dg: et orto) 

domistadio et orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem 
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Willelmi (dg: q) Bijeken ex uno et inter hereditatem Ghisberti die 

Hoessche filii quondam Bernardi de Hoessche ex alio atque unum ho[nt 

terre] situm in parochia (dg:d) predicta ad locum dictum op den Enghe 

inter hereditatem Bernardi Arts soen ex uno et inter et (dg: he) inter 

hereditatem Henrici Ghesen soen ex alio (dg: item atque vendidit) 

#supportavit# Johanni de (dg: d) Ynghen filii! quondam Walteri Bijeken 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

agge aggere Mose aqueductibus Zeg ad) Zegediken fossatis slusis et 

aqueductibus ad premissa spectantibus et exceptis aggeribus Mose ad 

premissa et ad quascumque alias hereditates dicte Katherine de jure 

spectantibus in quantum huiusmodi aggeres Mose infra parochiam de 

Lijttoijen sunt siti ut dicebat quos aggeres Mose in quantum infra 

parchiam de Lijttoijen sunt siti dictus Johannes emptor promisit super 

omnia (dg: s) perpetue in bona disposicione (dg: disposicione) observabit 

sic quod dicte Katherine et supra hereditates dicte Katherine dampna 

occacione huiusmodi aggeris Mose dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Katherine. 

 

BP 1178 f 121v 07 do 21-10-1389. 

Walterus Bijeken zvw Henricus Bijeken droeg over aan Johannes zvw 

Godefridus van der Graft een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd de 

Groene Weg, tussen erfg vw Goddinus Heijnkens soen enerzijds en wijlen 

Sophija Bijekens soen anderzijds, met een stukje maasdijk, in Lithoijen, 

tussen de dijk behorend aan erfg vw hr Godefridus van Os ridder enerzijds 

en de dijk behorend aan erfg vw Sophia Bijeken anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Walterus Bijeken. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Walterus Bijeken filius quondam Henrici Bijeken peciam terre sitam in 

parochia de Lijttoijen ad locum dictum den Gruenen Wech inter hereditatem 

heredum Goddini quondam Heijnkens soen ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem quondam Sophije Bijekens soen ex alio (dg: atque) cum quadam 

parte aggeris Mose sita in dicta parochia inter (dg: he) aggerem 

spectantem ad heredes quondam domini Godefridi de Os militis (dg: ex u) 

et inter (dg: hereditates) aggerem spectantem ad heredes Sophie quondam 

Bijeken (dg: ex alio) ut dicebat supportavit Johanni filio quondam 

Godefridi van der Graft promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Waltero Bijeken predicto. 

 

BP 1178 f 121v 08 do 21-10-1389. 

De broers Matheus en Willelmus, kvw Johannes van den Kerchove van Goer, 

droegen over aan Johannes zvw Godefridus van der Graft (1) een stuk land, 

gnd die Sluisakker, in Lithoijen, tussen Walterus zvw Henricus Bijeken 

enerzijds en erfg vw Petrus Bijeken anderzijds, welk stuk overal 28 voet 

breed is, en reikt vanaf een tuin aldaar tot aan de Maas, (2) alle 

maasdijken, die Johannes van den Kerchove en wijlen zijn vrouw Luijtgardis, 

ouders van voornoemde Matheus en Willelmus, onder Lithoijen hadden liggen. 

De brief overhandigen aan Walterus Bijeken. 

 

Debent XII denarios. 

Matheus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis van den Kerchove de 

Goer peciam terre dictam die Sluijsacker sitam in parochia de Lijttoijen 

inter hereditatem Walteri filii quondam Henrici Bijeken ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Petri (dg: Pe) Bijeken ex alio et (dg: ps) 

que pecia terre continet (dg: ante) undique XXVIII pedatas in latitudine 

et que pecia terre tendit ab orto ibidem usque ad Mosam atque omnes 

aggeres Mose quos (dg: pr) Johannes van den Kerchove et Luijtgardis 

quondam eius uxor parentes olim dictorum Mathei et Willelmi fratrum infra 

parochiam de Lijttoijen habuerunt sitos supportaverunt Johanni filio 

quondam Godefridi van der Graft promittentes warandiam et obligationem 

(dg: eorum par) ex parte eorum parte. Testes datum supra. Traditur 
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Waltero Bije[ken]. 

 

BP 1178 f 121v 09 do 21-10-1389. 

Willelmus gnd Heijlwigen soen van Hijntam verkocht aan Mechtildis wv Ghibo 

Pels een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een hofstad in Hintham, tussen Hubertus gnd Eijnsen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, belast met een b-erfcijns van 5 pond voornoemd 

geld. 

 

Willelmus dictus Heijlwigen soen de Hijntam hereditarie vendidit 

Mechtildi relicte quondam Ghibonis Pels hereditarium censum XX (dg: lib) 

solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex quodam domistadio sito 

in Hijntam inter hereditatem Huberti dicti (dg: .) Eijnsen ex uno et 

inter communem plateam ex alio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario! (dg: quatuor) #quinque# librarum dicte 

monete exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 10 do 21-10-1389. 

Petrus Lommelman, zijn zoon Henricus en Rodolphus zv Petrus gnd die Bever 

beloofden aan Henricus Venbossche 21 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Petrus (dg: #filius Henrici# Lommell) Lommelman #Henricus eius filius# et 

Rodolphus filius Petri dicti die Bever (dg: promiserunt He et Henricus) 

promiserunt Henrico Venbossche XXI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 11 do 21-10-1389. 

Petrus en zijn zoon Henricus beloofden Rodolphus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Petrus et Henricus eius filius promiserunt Rodolphum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 12 do 21-10-1389. 

Leonius van de Kelder maande 3 achterstallige jaren van de helft in een 

b-erfcijns van 40 oude schilden, die Egidius van Verlaer moet betalen aan 

voornoemde Leonius en zijn broer Lucas. 

 

Leonius de Penu (dg: hereditarium censum XX) #medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu XL# aude scilde quem Egidius de Verlaer dicto Leonio 

et Luce suo fratri solvere tenetur annuatim monuit de tribus annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 13 do 21-10-1389. 

Gerardus van Gael en Theodericus Pesen soen beloofden aan Elizabeth wv 

Reijnerus Willems 24 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Gerardus de Gael et Theodericus Pesen soen promiserunt Elizabeth (dg: fi) 

relicte quondam Reijneri Willems (dg: so) XXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 121v 14 do 21-10-1389. 

(dg: Henricus zv Arnoldus gnd Sanders). 

 

(dg: Henricus filius Arnoldi dicti Sanders). 

 

BP 1178 f 121v 15 do 21-10-1389. 

Johannes zvw Egidius van Gravia gaf uit aan Heijlwigis dv Arnoldus gnd Jans 

soen een stuk land, in Tongerlo, tussen Johannes die Blake enerzijds en 
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Johannes van Derentheren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tongerle, met Lichtmis in Tongerle te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia peciam terre sitam in parochia 

de Tongherlo inter hereditatem Johannis die Blake ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Derentheren ex alio (dg: ut) ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Heijlwigi filie Arnoldi dicti Jans soen ab eadem 

hereditarie !paccionem pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Tongerle danda sibi ab alio hereditarie purificationis et 

primo termino purificationis proxime futuro et in Tongerle tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et altera 

cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 A 14 f. 122. 

 Quinta post Luce: donderdag 21-10-1389. 

 Sexta post Luce: vrijdag 22-10-1389. 

 

BP 1178 f 122r 01 do 21-10-1389. 

Henricus zv Arnoldus gnd Snider verkocht aan Johannes gnd Ghiben soen een 

n-erfcijns van 1 gulden geld van Gelre of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en schuur met hun ondergrond, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Geldrop, tussen Rutgherus zv Johannes van 

Gheldorp enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns; de cijns te betalen, vrij van bede en belasting. 

 

Henricus filius Arnoldi dicti Snider (dg: de) hereditarie vendidit 

Johanni dicti! Ghiben soen hereditarium censum unius (dg: aude) gulden 

(dg: s) monete Ghelrie seu valorem solvendum hereditarie Remigii ex domo 

(dg: et o) et horreo cum suis fundo et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Gheldorp inter hereditatem !Rugheri 

filii Johannis de (dg: Gh) Gheldorp ex uno et inter communem plateam ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere (dg: testes Penu et 

Scilder datum quinta post Luce) quod ipse venditor dictum censum dicto 

emptori deliberabit liberum ab omni precario et exactione. Testes Penu et 

Scilder datum quinta post Luce. 

 

BP 1178 f 122r 02 do 21-10-1389. 

Johannes zvw Egidius van Gravia gaf uit aan Martinus zv Johannes gnd die 

Blake van Tongerle de helft van een stuk eusel, in Tongerle, tussen 

Johannes van Derenteren enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan de plaats gnd Sceepstal en met het andere eind aan 

Theodericus zv Henricus Jans soen, te weten de helft richting de plaats gnd 

Sceepstal; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, 

maat van Tongerle, met Lichtmis in Tongerle te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia medietatem pecie (dg: terre) 

hereditatis dicte een eeusel site in parochia de Tongherle inter 

hereditatem Johannis de Derenteren ex uno et inter communem plateam ex 

alio (dg: ut) tendentis cum uno fine ad locum dictum Sceepstal et cum 

reliquo fine ad hereditatem Theoderici filii Henrici Jans soen (dg: 

dedit) scilicet illam medietatem (dg: que) dicte pecie hereditatis que 

sita est versus dictum locum Sceepstal vocatum dedit ad hereditariam 

paccionem Martino filio Johannis dicti die Blake de Tongerle ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: d) sex lopinorum 

siliginis mensure de Tongerle danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino proxime (dg: futuro) futura et in 

(dg: Togele) Tongerle tradenda ex dicta medietate promittens warandiam et 
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aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 03 vr 22-10-1389. 

Voornoemde Johannes zvw Egidius van Gravia gaf uit aan voornoemde 

Theodericus zv Henricus Jans soen (1) de andere helft van voornoemd eusel, 

te weten de helft richting voornoemde Theodericus zv Henricus Jans soen, 

(2) de helft van een beemd, aldaar, ter plaatse gnd in het Goer, tussen 

Johannes gnd die Blake enerzijds en Martinus zv voornoemde Johannes die 

Blake anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes die Blake, 

minus een weg, behorend aan Johannes Sceepstal, zoals op het eind van het 

volgend contract; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 10 

lopen rogge, maat van Tongerle, met Lichtmis in Tongelre te leveren, voor 

het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Theodericus tot onderpand, (3) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Tongerle, gaande uit een akker gnd de Doornakker, van 

voornoemde Theodericus, in Tongerle, ter plaatse gnd Varichoven, tussen Yda 

van der Beke enerzijds en Henricus Cappen soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes reliquam medietatem dicte hereditatis eeusel vocate (dg: 

atque) scilicet illam medietatem que sita est versus hereditatem dicti 

Theoderici filii Henrici Jans soen atque medietatem prati (dg: dicti) 

siti ibidem in loco dicto int Goer inter hereditatem Johannis dicti die 

Blake ex uno et inter Martini (dg: die Blake) filii eiusdem Johannis die 

Blake ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus dictam 

hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis die Blake #minus tamen de dicta 

medietate dicti prati via spectante ad Johannem Sceepstal ut in fine 

contractu sequentis# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Theoderico filio Henrici Jans soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria (dg: censu) #paccione# duorum modiorum (dg: siliginis) et 

decem lopinorum siliginis mensure de Tongerle danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino purificationis proxime futuro 

et in (dg: Tonghele) Tongerle (dg: danda sibi ab alio he) tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Theodericus 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

(dg: here) et recipiendam hereditarie ex (dg: agr) agro dicto den 

Doernacker dicti Theoderici sito in dicta parochia in loco dicto 

Varichoven inter hereditatem Yde van der Beke ex uno et inter Henrici 

(dg: Cap) Cappen soen ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra 

#Penu et Scilder datum sexta post Luce#. 

 

BP 1178 f 122r 04 vr 22-10-1389. 

Voornoemde Johannes zvw Egidius van Gravia gaf uit aan Johannes gnd 

Sceepstal (1) de helft van een beemd, in Tongelre, ter plaatse gnd in het 

Goer, tussen Johannes die Blake enerzijds en Martinus zv voornoemde 

Johannes van Blake en Johannes van Derenteren anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde Martinus, (2) een weg, in de andere helft van de beemd; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 4 lopen rogge, maat 

van Tongerle, met Lichtmis in Tongerle te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). Ter meerdere zekerheid stelde hij tot 

onderpand (3) de helft van een stuk land, gnd dat Meest Bijesvelt, 1 zester 

roggezaad groot, in Tongelre, tussen Willelmus zv Metta Arts enerzijds en 

erfgoed gnd dat Klein Biesvelt van voornoemde Johannes Sceepstal 

anderzijds. 

Gereserveerd voor voornoemde Martinus zv Johannes die Blake het recht van 

weg over voornoemde helft, te weten over het eind van die helft, naast 

Johannes van Derenteren tot aan erfgoed van voornoemde Martinus, welke weg 

reikt vanaf voornoemde helft, over de andere helft en in de andere helft 

van voornoemde beemd, tot aan de gemeint, en welke weg 20½ voet breed is, 

en welke weg gelegen is op het eind van de andere helft van voornoemde 
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beemd richting de gemeint. 

 

(dg: Mart) Dictus Johannes (dg: reliqu) medietatem (dg: dicti) prati siti 

#in dicta parochia# int (dg: Go) Goer #inter hereditatem Johannis die 

Blake ex uno et inter hereditatem Martini filii eiusdem Johannis de Blake 

et Johannis de Derenteren ex alio# scilicet illam medietatem que sita est 

versus dictam hereditatem dicti Martini #prout ibidem sita est# ut 

dicebat atque quondam viam #in reliqua medietate dicti prati (dg: ut in 

contractu predicto)# dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto 

Sceepstal ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

duorum modiorum et quatuor lopinorum siliginis mensure de Tongerle danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime (dg: ex) et in Tongerle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem medietatem pecie terre dicte #dat 

(dg: Groet) Meest (dg: Bijesvelt)# Bijesvelt contentis unum sextarium 

siliginis in semine site (dg: ..) in dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi filii Mette Arts ex uno et inter hereditatem dictam dat Cleijn 

Biesvelt dicti (dg: Martini) #Johannis Sceepstal# ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit (dg: testes datum supra) salvo dicto Martino filio (dg: 

quondam) Johannis die Blake #..... iure eundi et redeundi# veniendi et 

pergendi ad minus #dampnum# per dictam medietatem cum bestiis simul 

jugatis et cum (dg: b) equis locatis dictis gehelstert scilicet in fine 

dicte medietatis iuxta hereditatem Johannis de Derenteren (dg: usque) ad 

hereditatem (dg: dictam) dicti Martini totiens quotiens indigebit que via 

tendit a dicta medietate per reliquam medietatem et in reliqua medietate 

dicti prati usque ad communitatem ibidem et que via continet ibidem XXti 

et dimidiam pedatas in latitudine et que via sita est in fine (dg: 

predicte) alterius medietatis dicti prati versus communitatem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 05 vr 22-10-1389. 

Rutgherus van Audenhoeven ev Elizabeth dvw Johannes Ennekens soen gaf uit 

aan Henricus die Bont zvw Henricus die Bont de oudere de helft in 3/7 deel, 

behorend aan voornoemde Rutgherus, van een hofstad in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Heukelom, tussen voornoemde Henricus die Bont enerzijds en de 

gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten gnd onraad, en 

thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390). 

 

Rutgherus de Audenhoeven (dg: s) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Ennekens soen medietatem (dg: ad se 

spectantem) in tribus septem partibus #ad dictum Rut spectantibus# 

cuiusdam domistadii siti in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem 

inter hereditatem Henrici die Bont (dg: ex) filii senioris quondam 

Henrici die Bont ex uno et inter (dg: communem plateam) communitatem ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Henrico die Bont ab 

eodem hereditarie possidendam pro (dg: cens) oneribus dictis onraet 

exinde solvendis dandis (dg: sibi ab alio hereditarie) atque pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio purificationis et primo termino purificationis proxime futuro et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 06 vr 22-10-1389. 

(dg: Henricus zv). 

 

(dg: Henricus filius). 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

116 

BP 1178 f 122r 07 vr 22-10-1389. 

Petrus zv Henricus gnd Everaets soen verkocht aan Ambrosius gnd Broes van 

den Kaijenberch de helft van een stuk erfgoed, in Hintham, tussen Metta gnd 

Scoteldreijers enerzijds en de middelste misse van voornoemde Henricus 

Everaets soen anderzijds, belast met 2 penning hertogencijns. 

 

Petrus filius Henrici dicti Everaets soen medietatem pecie hereditatis 

site in Hijntam inter hereditatem Mette dicte Scoteldreijers ex uno et 

inter medium fimarium dicti mijssen dicti Henrici Everaets soen ex alio 

ut dicebat (dg: scilicet) vendidit Ambrosio dicto Broes van den 

Kaijenberch promittens warandiam et obligationem exceptis duobus denariis 

(dg: antiquis) census domino duci ex (dg: -inde solve) dicta medietate 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 08 vr 22-10-1389. 

Theodericus zvw Heijmericus van Bovenrode verkocht aan Nijcholaus van der 

Moest 3 stukken land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, op de 

akkers aldaar, (1) gnd dat Hoefstuk, tussen kvw Willelmus Vulner enerzijds 

en Katherina Everaets anderzijds, (2) tussen Rodolphus Weijndelmoden soen 

enerzijds en kv Henricus van der Stappen anderzijds, (3) tussen voornoemde 

Katherina Everaets enerzijds en Aleijdis Heijmerics anderzijds, belast met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, een b-erfpacht van 1 zester 

rogge en 1/3 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Theodericus filius quondam Heijmerici de Bovenrode tres pecias terre 

sitas in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Boevenrode (dg: 

quarum) supra agros ibidem quarum una (dg: inter hereditatem) dicta dat 

Hoefstuc inter hereditatem (dg: W) liberorum quondam Willelmi Vulner ex 

uno et inter hereditatem Katherine Everaets ex alio sceunda inter 

hereditatem Rodolphi Weijndelmoden soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici van der Stappen ex alio et tercia inter hereditatem 

dicte Katherine Everaets ex uno et inter hereditatem Aleijdis Heijmerics 

ex alio sunt site (dg: supportavit) vendidit Nijcholao van der Moest ab 

eodem promittens warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco et hereditaria paccione 

unius sextarii siliginis et tercia parte unius lopini siliginis mensure 

de Rode exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 09 vr 22-10-1389. 

Reijnerus zv Johannes van Vinckenscoet droeg over aan Henricus gnd Perman 

een b-erfpacht van 1 mud rogge en ½ mud gerst, maat van Veghel, die 

voornoemde Henricus Perman beloofd had aan voornoemde Reijnerus, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd 

dat Buusstrepeken, in Veghel, naast Henricus van den Hamme, (2) een stuk 

land, gnd dat Houtstukske, in Veghel, tussen wijlen Leonius van Langvelt 

enerzijds en Johannes Bathen soen anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat 

Snelvenneken, in Veghel, beiderzijds tussen Gheerlacus Cnode, (4) een stuk 

land, aldaar, naast Fredericus Hoernken, (5) een stuk land, in Veghel, 

beiderzijds tussen wijlen Leonius van Langvelt. 

 

Reijnerus filius Johannis de Vinckenscoet hereditariam paccionem unius 

modii siliginis et dimidii modii ordei mensure de Vechel quam Henricus 

dictus Perman promisit se datutum et soluturum dicto Reijnero hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam et 

deliberandam ex quadam pecia terre dicta communiter dat (dg: Buusser) 

Buusstrepeken sita in parochia de Vechel contigue iuxta hereditatem 

Henrici van den Hamme atque ex pecia terre dicta communiter dat 

Houtstucsken sita in dicta parochia inter hereditatem quondam Leonii de 

Langvelt ex uno et inter hereditatem Johannis Bathen soen ex alio insuper 

ex quadam pecia terre dicta dat Snelvenneken sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex (dg: uno et inter) utroque latere 
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coadiacentem preterea ex quadam pecia terre sita ibidem contigue iuxta 

hereditatem Frederici Hoernken item ex quadam pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Leonii de Langvelt ex utroque latere 

coadiacentem prout in litteris supportavit dicto Henrico Perman cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 122r 10 vr 22-10-1389. 

Walterus van Hijntam droeg over aan Walterus van Oekel een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Petrus Rovers soen van den Eijnde aan voornoemde Walterus 

beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad met gebouwen 

naast de stadsmuur van Den Bosch, naast de Baseldonkse Poort, tussen 

erfgoed van Egidius Vogel de jongere enerzijds en erfgoed van Yda van den 

Hoevel anderzijds, zowel vóór als achter 20 hamervoet breed. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Petrus Rovers soen van den Eijnde promisit se daturum et soluturum dicto 

Waltero hereditarie nativitatis Domini de et ex quodam domistadio sito 

iuxta murum opidi de Busco iuxta portam dictam die Baseldoncsche Port 

inter hereditatem Egidii Vogel junioris ex uno et inter hereditatem Yde 

van den Hoevel ex alio (dg: prout) et quod domistadium continet tam ante 

quam retro viginti pedatas dictas hamervoet in latitudine prout [in 

litteris] (dg: s) et ex edificiis in dicto domistadio consistentibus 

prout in litteris supportavit Waltero de Oekel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et Jorden datum sexta post Luce. 

 

1178 mf4 B 01 f. 122v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 122v 01 ±vr 22-10-1389. 

Mr Johannes van Beke en zijn broer Lucas, kvw Bartolomeus gnd Meus van 

Beke, Gerardus nzvw hr Gerardus van B...... ev Elizabeth, en Johannes gnd 

Zoeteric ev Hadewigis, dvw voornoemde Bartholomeus, maakten een erfdeling 

van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde mr Johannes van Beke kreeg (1) goederen gnd ten Houbraken van 

voornoemde wijlen Bartholomeus in Someren, (2) een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Someren, die voornoemde wijlen Bartholomeus beurt uit 

erfgoederen gelegen onder Someren, (3) 4 bunder beemd in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd die Ladonk, welke 4 bunder voornoemde wijlen Bartholomeus 

verworven had van Johannes van den Bleke, (4) de helft van 2 bunder beemd, 

in Beek bij Aarle, achter de plaats gnd Leke, welke 2 bunder waren van 

wijlen Gheerlacus van Keeldonc, (5) ¼ deel van een b-erfcijns van 20 pond 

oude pecunia, gaande uit goederen gnd te Rode, in Wetten, (6) ¼ deel van 

een b-erfcijns van 48 pond, die voornoemde wijlen Bartholomeus in Bakel, in 

Wetten, in Nuenen, in Beke, in Veghel, in Aarle jaarlijks beurt, zoals 

voornoemde mr Johannes dit ¼ deel tot nu toe heeft gebeurd, (7) de helft 

van een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, welke pacht 

Theodericus die Duvel moet leveren, (8) de helft van een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Helmond, welke pacht mr Arnoldus Nennekens soen en zijn 

kinderen leveren, (9) de helft van alle cijnzen en cijnshoenderen, die 

voornoemde wijlen Bartholomeus onder Beek bij Aarle beurt, uitgezonderd 

voornoemde cijns van 48 pond, (10) de helft van 1 bunder beemd van 

voornoemde wijlen Bartholomeus, in Erp, ter plaatse gnd op Boerdonk, (11) 

alle cijnsgoederen en allodiale goederen van voornoemde wijlen 

Bartholomeus, (12) de helft van alle andere cijnsgoederen en feodale 

goederen van voornoemde wijlen Bartholomeus, uitgezonderd de goederen gnd 

te Heijtrake, in Deurne, ter plaatse gnd Meijel. 

 

Magister Johannes de Beke et Lucas eius frater liberi quondam Bartolomei 

dicti Meus de Beke Gerardus filius naturalis domini quondam Gerardi de 
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B...... (dg: mag) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et 

Johannes dictus Zoeteric maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Bartholomei palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut 

dicebant mediante qua divisione bona dicta ten Houbraken cum suis 

attinentiis dicti quondam Bartholomei sita parochia de Zoemeren et 

hereditaria paccio duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam 

dictus quondam Bartholomeus solvendam habuit ex quibusdam hereditatibus 

infra parochiam de Zoemeren sitis item (dg: quinque) #quatuor# bonaria 

prati sita in parochia de Beke prope Arle in loco dicto die Ladonc (dg: 

de quibus quinque bonariis) #que# quatuor bonaria (dg: erg) dictus 

quondam Bartholomeus erga Johannem van den Bleke acquisiverat (dg: prout) 

item (dg: unum bonarium) #medietatem duorum bonariorum# prati sitorum in 

loco dicto in (dg: l) dicta parochia #de Beke# retro locum dictum Leke 

(dg: quod) #que duo# bonaria jamdicta fuerant quondam Gheerlaci de 

Keeldonc item (dg: hereditarius census quinque librarum antiqui census 

quas V #cen .......# solvendi hereditarie) #una quarta pars de 

hereditario censu XX librarum antique pecunie solvendo# ex bonis dictis 

te Rode sitis in parochia de Wetten item (dg: hereditarius census XII 

librarum monete) quarta pars hereditarii census XLVIII librarum quem 

censum dictus quondam Bartholomeus in Bakel in Wetten in Nuenen in Beke 

in Vechel in Aerle annuatim habuit solvendum (dg: insuper medietas octo 

lopinorum siliginis mensure de Helmont quam que octo lopinorum 

Theodericus Duvel) prout dictus magister Johannes huiusmodi quartam 

partem (dg: dictor) iamdicti census XLVIII librarum hucusque percepit et 

levavit ac possidet et eciam ad presens possidet item medietas 

hereditarie paccionis octo lopinorum siliginis mensure de Helmont quam 

paccionem Theodericus die Duvel (dg: here) annuatim solvere tenetur item 

(dg: hereditaria) medietas hereditarie paccionis dimidii modii siliginis 

mensure de Helmont quam paccionem (dg: d) magister Arnoldus Nennekens 

soen et eius liberi solvere tenentur (dg: insu) item medietas omnium 

censuum et pullorum censualium quos dictus quondam Bartholomeus infra 

parochiam de Beke prope Arle habuit solvendos annuatim exceptis tamen in 

hoc dicto hereditario censu XLVIII librarum item medietas unius (dg: 

bonarii) bonarii prati #dicti quondam Bartholomei# siti in parochia de 

Erpe in loco dicto op Boerdonc item omnia et singula bona censualia et 

allodialia dicti quondam Bartholomei item medietatem omnium et singulorum 

aliorum bonorum censualium et feodalium dicti quondam Bartholomei 

quocumque locorum sitorum exceptis tamen bonis dictis te Heijtrake (dg: 

..) sitis in parochia de Doerne in loco dicto Meijel cum suis attinentiis 

et excepta quarta parte ad dictum Lucam spectante in dicto censu XLVIII 

librarum #et in dicto censu XX librarum antique pecunie# et quarta parte 

ad dictum Gerardum spectante in eodem censu XLVIII librarum #et in dicto 

censu XX librarum antique pecunie# et (dg: hereditario ce) quarta parte 

ad dictum Johannem Zueteric in dicto censu XLVIII librarum #et in dicto 

censu XX librarum antique pecunie# ut dicebant dicto magistro Johanni de 

Beke cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

 

BP 1178 f 122v 02 ±vr 22-10-1389. 

Lucas zvw Bartolomeus gnd Meus van Beke kreeg (1) alle erfgoederen, alle 

pachten, cijnzen, cijnshoenderen en renten, van wijlen voornoemde 

Bartholomeus, gelegen of te betalen onder Asten, (2) de helft van 2 bunnder 

beemd, in Beek bij Aarle, achter de plaats gnd Leke, welke 2 bunder waren 

van Gheerlacus van Keeldonc, (3) ¼ deel van voornoemde b-erfcijns van 48 

pond, (4) de helft van alle andere goederen, (5) de helft van een 

b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, welke pacht Theodericus die 

Duvel moet leveren, (6) de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Helmond, die mr Arnoldus Nennekens soen en zijn kinderen moeten 

leveren, (7) ¼ deel van een erfcijns van 20 pond oude pecunia, gaande uit 

goederen gnd te Rode, in Wetten, (8) de helft van alle cijns- en allodiale 
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goederen van wijlen voornoemde Bartholomeus, waar ook gelegen, uitgezonderd 

(8a) de goederen gnd te Heijtrake, in Deurne, ter plaatse gnd Meijel, (8b) 

¼ deel, aan voornoemde mr Johannes behorend, in voornoemde cijns van 48 

pond en in vooroemde cijns van 20 pond oude pecunia, (8c) ¼ deel, aan 

voornoemde Gerardus behorend, in voornoemde cijns van 48 pond en in 

voornoemde cijns van 20 pond oude pecunia, (8d) ¼ deel, aan voornoemde 

Johannes Zueteric behorend, in voornoemde cijns van 48 pond en in 

voornoemde cijns van 20 pond oude pecunia. 

 

Lucas etc. 

Et mediante qua divisione omnes hereditates omnes pacciones et census et 

pullos censuales ac redditus (dg: q) dicti quondam Bartholomei quocumque 

locorum infra parochiam de Asten site et solvendi item (dg: unum bonarium 

prati) medietas duorum bonariorum prati sitorum in parochia de (dg: de) 

Beke prope Arle retro locum dictum Leke que duo bonaria fuerant olim 

Gheerlaci de Keeldonc #item una quarta pars dicti hereditarii census 

XLVIII librarum prous dictus Lucas etc# +{hier BP 1178 f 122v 03 

invoegen} item medietas omnium et singulorum aliorum bonorum censualium 

et allodialium dicti quondam Bartholomei quocumque locorum sitorum 

exceptis tamen bonis dictis te Heijtrake sita in parochia de Doerne in 

loco dicto Meijel cum suis attinentiis et excepta quarta parte ad dictum 

magistrum Johannem spectante in dicto censu XLVIII librarum #et in dicto 

censu XX librarum antique pecunie# et (dg: u) quarta parte ad dictum 

Gerardum spectante in eodem censu XLVIII librarum #et in dicto censu XX 

librarum antique pecunie# et quarta parte ad dictum Johannem Zueteric 

spectante in eodem censu XLVIII librarum et in dicto censu XXti librarum 

#antique pecunie# dicto Luce cesserunt in partem etc. 

 

BP 1178 f 122v 03 ±vr 22-10-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 122v 02}. 

+. 

item medietas hereditarie paccionis octo lopinorum siliginis mensure de 

Helmont quam paccionem (dg: magister Arnoldus Nennekens soen et eius 

liberi solvere) #Theodericus die Duvel (dg: so)# tenetur atque medietas 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis mensure de Helmont quam 

paccionem magister Arnoldus (dg: .) Nennekens soen et eius liberi solvere 

tenentur item una quarta pars (dg: dicti) hereditarii census XX librarum 

antique pecunie solvendi ex bonis dictis te Rode sitis in parochia de 

Wetten. 

 

BP 1178 f 122v 04 ±vr 22-10-1389. 

Blijkbaar Gerardus nzvw hr Gerardus van B...... ev Elizabeth dvw 

Bartolomeus gnd Meus van Beke kreeg (1) ¼ deel van een b-erfcijns van 20 

pond oude pecunia, gaande uit de goederen gnd ten Rode, in Wetten, (2) ¼ 

deel van voornoemde b-erfcijns van 48 pond, zoals voornoemde Gerardus dit ¼ 

deel tot nu toe heeft gebeurd, (3) de helft van een kamp van wijlen hr 

Arnoldus Vrient dekaan van Sint-Oedenrode, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, (4) de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht Henricus Eijcsken levert, (5) de helft van een erfpacht {hier stopt 

het contract}. 

 

Et mediante qua divisione (dg: here) una (dg: quatuo) quarta pars 

hereditarii census XXti librarum antique pecunie solvendi ex bonis dictis 

ten Rode sitis in Wetten atque una quarta pars dicti hereditarii census 

XLVIII librarum (dg: quem dictus) prout dictus Gerardus huiusmodi quartam 

partem dicti census XLVIII librarum huc usque percepit et (dg: levabi) 

levavit et possidet et eciam ad presens possidet item medietas cuiusdam 

campi #quondam domini Arnoldi Vrient decani de Rode# (dg: siti) in 

parochia de (dg: B) Oerscot in loco dicto Best (dg: inter hereditatem) 

item (dg: here) medietas hereditarie paccionis dimidii modii (dg: sis) 

siliginis mensure de Busco quam paccionem Henricus Eijcsken solvere 
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tenetur item medietas hereditarie paccionis. 

 

1178 mf4 B 02 f. 123. 

 in crastino Severini: zondag 24-10-1389. 

 Sabbato post Sijmonis et Yude: zaterdag 30-10-1389. 

 anno LXXXIX mensis octobris die XXIIII: zondag 24-10-1389. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1389. 

 

BP 1178 f 123r 01 zo 24-10-1389. 

Theodericus Wange smid en Johannes Broc schoenmaker beloofden aan Philippus 

Jozollo 24 oude schilden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389; 7+30+25= 

62 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus Wange faber et Johannes Broc sutor promiserunt Philippo 

Jozollo XXIIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos 

pena II. Testes Penu et Jordanus datum in crastino Severini. 

 

BP 1178 f 123r 02 zo 24-10-1389. 

(dg: El). 

 

BP 1178 f 123r 03 zo 24-10-1389. 

Oda dvw Johannes Brenthen en Willelmus van Bucstel zvw Elizabeth dv 

voornoemde Oda verkochten aan Gerardus Hadewigen soen een n-erfpacht van ½ 

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

een b-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, welke pacht van 9 zester 

behoort aan voornoemde Oda, uit een b-erfpacht van 2 mud 1 zester rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 2 mud 1 zester Elizabeth, wv voornoemde 

Johannes Brentten en mv voornoemde Oda, beurde, een helft met Lichtmis en 

de andere helft met Sint-Andreas, gaande uit 4 stukken land, in Esch, (1) 

tussen Elizabeth wv Gerardus Brenthen enerzijds en Johannes zv Erenbertus 

van der Scoervoert anderzijds, (2) tussen voornoemde Elizabeth en Johannes, 

(3) tussen Lambertus van den Eghelvoert enerzijds en Johannes van den 

Bredeacker anderzijds, (4) tussen voornoemde Lambertus enerzijds en 

Johannes van der Eghelvoert anderzijds, welke 4 stukken wijlen voornoemde 

Elizabeth, wv Johannes Brenthen en mv voornoemde Oda, uitgegeven had aan 

Johannes gnd Coelhof van Eische, voor voornoemde pacht van 2 mud 1 zester, 

en welke pacht van 2 mud 1 zester aan voornoemde Oda, toen ze weduwe was, 

gekomen was na overlijden van haar zuster Jutta wv Everardus Scerpinc. De 

brief overhandigen aan Willelmus zv Johannes Brenthen. 

 

Oda filia quondam Johannis Brenthen cum tutore Willelmus de Bucstel 

filius quondam Elizabeth filie dicte (dg: quondam) Ode hereditarie 

vendiderunt Gerardo Hadewigen soen hereditariam paccionem dimidii (dg: 

silig s) modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex hereditaria paccione (dg: 

no) novem sextariorum siliginis dicte mensure (dg: quam de) que 

hereditaria paccio novem sextariorum siliginis dicte mensure spectat (dg: 

ad dictam Odam dicto) ad dictam Odam de hereditaria paccione duorum 

modiorum et unius sextarii siliginis dicte mensure quam paccionem duorum 

modiorum et unius sextarii siliginis Elizabeth relicta dicti quondam 

Johannis Brentten mater olim dicte Ode solvendam (dg: he) habuit anno 

quolibet hereditarie mediatim purificationis et mediatim Andree ex 

quatuor peciis terre infrascriptis sitis in parochia de (dg: Es ..) 

Eische quarum una inter hereditatem (dg: El) Elizabeth relicte quondam 

Gerardi (dg: Be) Brenthen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Erenberti van der Scoervoert ex alio et altera inter hereditates 

Elizabeth et Johannis predictorum tercia vero inter hereditatem Lamberti 

van den Eghelvoert ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Bredeacker ex alio et quarta inter hereditatem dicti Lamberti ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der Eghelvoert ex (dg: uno) alio sunt site 

(dg: quas q) in omni ea quantitate qua ibidem site sunt quas quatuor 
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pecias terre dicta quondam Elizabeth relicta quondam Johannis Brenthen 

mater olim dicte Ode dederat ad pactum Johanni dicto Coelhof de Eische 

scilicet pro predicta paccione duorum modiorum et unius sextarii 

siliginis dicte mensure prout in litteris et que paccio duorum modiorum 

et unius sextarii siliginis dicte Ode de morte quondam (dg: .) Jutte sue 

(dg: uxoris filie) #sororis relicte# quondam Everardi Scerpinc (dg: 

successione advoluta) in sede sue viduitatis successione est (dg: advol) 

advoluta ut dicebant (dg: vendiderunt) promittentes cum tutore super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem (dg: de) in dicta 

paccione novem sextariorum siliginis existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Gerardus et Goeswinus datum in crastino Severini. (dg: 

dats) Traditur Willelmo filio Johannis Brenthen. 

 

BP 1178 f 123r 04 za 30-10-1389. 

Voornoemde Gerardus Hadewigen soen droeg voornoemde pacht over aan 

Willelmus zv Johannes Brenthen, tbv hem en andere kvw voornoemde Johannes 

Brenten. 

 

(dg: Willelmus) Dictus Gerardus dictam paccionem supportavit Willelmo 

filio Johannis Brenthen ad opus sui et ad opus aliorum liberorum dicti 

quondam Johannis Brenten promittens ratam servare. Testes Gerardus et 

Goeswinus datum sabbato post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1178 f 123r 05 za 30-10-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Elizabeth wv Johannes 

Brenthen etc” en Henricus Hadewigen bontwerker beloofde, zo nodig, de brief 

ter hand te stellen aan voornoemde Oda. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Elizabeth relicta quondam Johannis 

Brenthen cum suo tutore etc et Henricus Hadewigen pellifex promisit 

tradere #dicte Ode et# dicto (dg: Gerardo Hadewigen soen) ut in forma. 

Testes datum supra. (dg: et scribatur in duabus). 

 

BP 1178 f 123r 06 za 30-10-1389. 

Willelmus van Bucstel zvw Johannes Herinc deed tbv Henricus Hadewigen 

bontwerker afstand van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Henricus Hadewigen verworven had van Elizabeth mv voornoemde 

Willelmus. 

 

Willelmus de Bucstel filius quondam Johannis Herinc super hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Henricus Hadewigen 

pelliciator erga Elizabeth matrem dicti Willelmi acquisiverat prout in 

litteris ut dicebat (dg: supportavit) ad opus dicti Henrici Hadewigen 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123r 07 zo 24-10-1389. 

{Testament}. Voornoemde Oda 2 aan Sint-Lambertus. Aan haar dochter Hilla 

een erfpacht van 4 zester rogge in voornoemde pacht van 9 zester, 

kleinodiën en huisraad, en haar kleren, die voornoemde Oda zal nalaten. 

Willelmus van Bucstel zvw Elizabeth dv voornoemde Oda deed afstand van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, die voornoemde Oda gegeven had aan haar 

voornoemde dochter Elizabeth en haar erfgenamen, voor de openbaar notaris 

Arnoldus van Stockem en getuigen, zoals in een instrument staat, en deze 

gift vernietigde voornoemde Willelmus. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Henricus Hadewigen bontwerker, Gerardus Hadewigen soen, 

Ghibo Bac en Godescalcus Arts soen. 

 

Dicta Oda legitime sancto Lamberto II item Hille (dg: sue u) sue filie 

hereditariam paccionem (dg: quinque) #quatuor# sextariorum siliginis ad 

se spectantem in dicta paccione novem sextariorum siliginis ut supra 
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atque cetera (dg: bona) #clenodia et domicilia et suas vestas# quascumque 

quas dicta Oda in sua morte post se relinquet item (dg: item). Quo facto 

Willelmus de Bucstel filius quondam Elizabeth filie olim dicte Ode super 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam dicta Oda donaverat et 

supportaverat dicte Elizabeth sue filie et eius heredibus coram Arnoldo 

de Stockem notario publico et testibus ad hoc vocatis prout in (dg: 

litter) instrumento dicebat contineri (dg: s) et huiusmodi donationem 

dictus Willelmus mortificavit et annullavit (dg: insuper super dictis 

paccione et ceteris paccionibus dicte Hille legatis ad opus ....... ad 

opus eiusdem Hille renunciavit promittens ratam servare et nunquam 

impetet). Acta camera presentibus Henrico Hadewigen pellifex Gerardo 

Hadewigen soen Ghibo[ne] Bac et Godescalco Arts soen datum anno LXXXIX 

mensis octobris die XXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 123r 08 ma 25-10-1389. 

Gerisius van Brakel verkocht aan Godefridus zvw Johannes van Overmere 1 

morgen land minus 7 roeden, met gebouwen, in Lithoijen, naast de plaats gnd 

aan de Weide, tussen Brieno gnd Brien van Tefelen enerzijds en Elizabeth 

Bernts anderzijds, zoals dit land behoorde aan Arnoldus den Hoessche, 

belast met (1) een cijns van 20 schelling geld, (2) 17 voet maasdijk in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Oplage, (3) 2 voet maasdijk in Lithoijen, 

voor Loet, behorend bij andere erfgoederen van verkoper, (4) zegedijken, 

sloten en waterlaten. 

 

Gerisius de Brakel unum iuger terre minus septem virgatis cum suis 

edificiis situm in parochia de Lijttoijen iuxta locum dictum aen den 

Weijden inter hereditatem Brienonis dicti Brien de Tefelen ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth Bernts ex alio in ea quantitate (dg: qua) 

ibidem situm est et ad Arnoldum den Hoessche spectare consuevit ut 

dicebat vendidit Godefrido filio quondam Johannis de Overmere promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu XX solidorum monete 

exinde solvendo et (dg: tredecim) decem et septem pedatis aggeris Mose 

sitis in dicta parochia in loco dicto die Oplage et duabus pedatis 

aggeris Mose sitis in dicta parochia ante Loet ad alias hereditates dicti 

venditoris de spectantibus et quas (dg: agge) XVII et duas pedatas 

aggeris dictus emptor nunc deinceps (dg: ex) #ad# dictum iuger minus 

septem virgatis cum suis edificiis tenebit et observabit sic quod supra 

alias hereditates dicti venditoris dampna exinde observabit et exceptis 

segedike fossatis et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. 

Testes Vladeracken et Goessuinus datum secunda post Severini. 

 

BP 1178 f 123r 09 ma 25-10-1389. 

Gerisius zv Metta Reijmbouts droeg over aan voornoemde Godefridus zvw 

Johannes van Overmere 68 roeden land gnd gerden, in Lithoijen, tussen 

voornoemde Gerisius enerzijds en erfg vw Bernardus des Hoesschen 

anderzijds, welke voornoemde Gerisius voor schepenen van Lithoijen 

verworven had van Ghibo den Hoessche zvw Bernardus die Hoessche. 

 

Gerisius filius Mette Reijmbouts sexaginta octo virgatas terre dictas 

gherden sitas in parochia de Lijttoijen inter hereditatem dicti Gerisii 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Bernardi des (dg: Hoes) 

Hoesschen ex alio quas dictus Gerisius erga Ghibonem den Hoessche filium 

#quondam# Bernardi die Hoessche coram scabinis (dg: sc) de Lijttoijen 

acquisiverat ut dicebat supportavit dicto Godefrido filio quondam 

Johannis de Overmere promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123r 10 ma 25-10-1389. 

Ghisbertus die Smit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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{Haal naar BP 1178 f 123r 08+09}. 

Ghisbertus die Smit prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123r 11 ma 25-10-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan Gerisius van Brakel 84 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: vendi) Gerisio de Brakel (dg: X) octoginta 

quatuor Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123r 12 ma 25-10-1389. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel verkocht aan Ywanus van Gravia 

een n-erfcijns van 4 oude schilden (dg: geld), uit een b-erfcijns van 7 

oude schilden of de waarde, welke cijns van 7 oude schilden Johannes 

Sceijvel zvw voornoemde Rutgherus beloofd had aan voornoemde Johannes 

Cortroc, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) de helft van een 

hoeve, die aan wijlen voornoemde Rutgherus behoorde, in Rosmalen, (2) een 

stuk land, in Rosmalen, naast erfgoed dat tot voornoemde hoeve behoort. 

 

Johannes Cortroc gener quondam Rutgheri de Kessel hereditarium censum 

quatuor aude scilde (dg: monete) de hereditarilo censu septem aude scilde 

seu valorem quem censum septem aude scilde (dg: dictus) Johannes Sceijvel 

filius dicti quondam Rutgheri promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni Cortroc hereditarie Martini hyemalis ex medietate cuiusdam mansi 

qui ad dictum quondam Rutgherum spectare consuevit siti in parochia de 

Roesmalen atque (dg: s) attinentiarum dicti mansi singularum et 

universarum quocumque locorum consistentium sive sitarum atque ex quadam 

pecia terre sita in dicta parochia iuxta hereditatem spectantem ad dictum 

(dg: .) mansum prout hoc et ?alia in litteris continentur qua vidimus 

vendidit Ywano de Gr[avia] promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123r 13 ma 25-10-1389. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntam en Godescalcus van Hijntam beloofden aan 

Petrus zvw Johannes Leijten soen 8½ gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntam et Godescalcus de 

Hijntam promiserunt (dg: it) Petro filio quondam Johannis Leijten #soen# 

VIII et dimidium gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

1178 mf4 B 03 f. 123v. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1389. 

 Tercia post Severini: dinsdag 26-10-1389. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: woensdag 27-10-1389. 

 in festo Sijmonis et Jude apostolorum: donderdag 28-10-1389. 

 

BP 1178 f 123v 01 ma 25-10-1389. 

Willelmus Maes soen droeg over aan Theodericus van Doerne alias gnd van 

Kessel een b-erfcijns van 25 oude schilden, die Johannes zvw Matheus gnd 

Sol en zijn vrouw Elizabeth wv Willelmus gnd Lonmans soen beloofd hadden 

aan voornoemde Willelmus Maes soen, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

hun goederen. 

 

Willelmus Maes soen hereditarium censum viginti quinque denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde nuncupatorum quem Johannes filius 

quondam Mathei dicti Sol et Elizabeth sua uxor relicta quondam Willelmi 

dicti Lonmans soen promiserunt #se daturos et soluturos# dicto Willelmo 

Maes soen hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis suis 



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

124 

bonis habitis et habendis et acquirendis ubicumque locorum consistentibus 

sive sitis prout in litteris supportavit Theoderico de Doerne alias dicto 

de Kessel cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes Penu et 

Jordanus datum secunda post Severini. 

 

BP 1178 f 123v 02 di 26-10-1389. 

Rodolphus van den Grave beloofde aan Engbertus van den Meeracken 78 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-

1390) te betalen. 

 

X. 

Rodolphus van den Grave promisit Engberto van den Meeracken septuaginta 

octo Gelre gulden seu valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes Sta + Sta datum tercia post Severini. 

 

BP 1178 f 123v 03 wo 27-10-1389. 

Johannes van der Borch verkocht aan Nicholaus van Berze een n-erfcijns van 

3 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een stuk land gnd 

Muggenberg, 4 bunder groot, in Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed gnd des 

Groeten Kamp enerzijds en Jacobus van den Placke anderzijds, reeds belast 

met een cijns aan de heer van Duffel. 

 

Johannes van der Borch hereditarie vendidit Nicholao de Berze 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

penthecostes ex pecia terre dicta Muggenberch IIIIor bonaria continente 

sita in parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem dictam des 

Groeten Camp ex uno et hereditatem Jacobi van den Placke ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini de Duffel inde solvendo et (dg: suffic). Testes (dg: Scild) 

Vladeracken et Scilder datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1178 f 123v 04 wo 27-10-1389. 

Katherina dv Lambertus van der Rijt verkocht aan Petrus zvw Petrus gnd Broc 

alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar moeder 

Aleijdis (dg: gelegen onder Helvoirt). 

 

Katherina filia Lamberti van der Rijt cum tutore (dg: di) omnes 

hereditates (dg: de m) sibi de morte quondam Aleijdis sue matris 

successione advolutas (dg: et post p) quocumque locorum (dg: infra 

parochiam de Helvoert sitas prout huiusmodi) sitas ut dicebat vendidit 

Petro filio quondam Petri dicti Broc promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1178 f 123v 05 wo 27-10-1389. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 06 wo 27-10-1389. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe, Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode scolasticus 

in Den Bosch, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes zvw voornoemde 

Godefridus van Erpe beloofden aan Johannes van Dordrecht 148 Hollandse 

gulden of de waarde en 20 plakken met Epiphanie aanstaande (do 06-01-1390) 

te betalen. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe Gheerlacus filius Gheerlaci 

Cnode (dg: scote) scolasticus in Busco (dg: Jo) Arnoldus Stamelart de 

Penu et Johannes filius dicti quondam Godefridi de Erpe promiserunt 

Johanni de Dordrecht centum et XLVIII Hollant gulden seu valorem et XX 

placken ad epijphaniam proxime futuram persolvendos. Testes Scilder et 
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Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 07 wo 27-10-1389. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 08 do 28-10-1389. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp verkocht aan Wellinus nzvw 

Johannes nzvw hr Arnoldus van Beke priester (1) een huis59 en erf in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus Rademaker enerzijds 

en een weg die loopt van de gemene weg achterwaarts naar het water, 

behorend aan Johannes Scillinc en Johannes gnd Vrieze, anderzijds, welk 

huis en erf reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de osendrup van 

het huis van de rosmolen, achter voornoemd huis en erf gelegen, minus 1 

voet, (2) de helft die aan voornoemde Johannes Scillinc behoort in 

voornoemde weg, aan hem verkocht60 door Johannes Scillinc, belast met een 

voorwaarde in de brief opgenomen. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp domum et aream 

sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Mathei Rademaker 

ex uno et inter quandam viam tendentem ibidem (dg: ex) a communi platea 

retrorsum versus communem aquam et que via spectat ad (dg: dictum) 

Johannem Scillinc et ad Johannem dictum Vrieze ex alio et que domus et 

area predicta tendit a (dg: d) communi platea retrorsum usque ad 

stillicidium domus molendini equorum ibidem retro dictam domum et aream 

consistentis minus (dg: una) una pedata terre insuper medietatem que ad 

dictum Johannem Scillinc spectat in dicta via (dg: ut dicebat) #venditas 

sibi a Johanne Scillinc prout in litteris# hereditarie vendidit Wellino 

filio naturali quondam Johannis filii quondam naturalis domini Arnoldi de 

Beke presbitri supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta condicione in dicta littera 

contenta. Testes Penu et Gerardus datum in festo Sijmonis et [Jude] 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 123v 09 do 28-10-1389. 

Voornoemde Wellinus beloofde aan voornoemde Johannes verkoper een 

n-erfcijns61 van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, voor 

het eerst met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390), gaande uit voornoemd 

huis, erf en helft van de weg. 

 

Dictus Wellinus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni venditori 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex predicta domo et area et medietate dicte vie. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 10 do 28-10-1389. 

Voornoemde Wellinus beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns62 van 2 

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

een jaar (vr 06-01-1391), gaande uit voornoemd huis, erf en helft van de 

weg. 

 

                         
59 Zie → BP 1180 p 546v 07 di 22-02-1396, overdracht van het huis en erf na 

gerechtelijke verkoop. 
60 Zie ← BP 1178 f 026r 01 wo 11-03-1388, verkoop van het huis, erf en helft 

van de weg. 
61 Zie → BP 1179 p 049r 08 wo 24-05-1391, overdracht van de erfcijns. 
62 Zie → BP 1179 p 049r 09 wo 24-05-1391, overdracht van de erfcijns. 
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Dictus Wellinus promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium duorum aude scilde seu valorem hereditarie epijphanie Domini 

et primo termino ab epijphania Domini proxime futura ultra annum ex dicta 

domo et area et medietate vie predicte. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 11 do 28-10-1389. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes van Gheldorp aan voornoemde 

Wellinus dat, als voornoemd huis, erf en helft van de weg uitgewonnen 

worden, dat dan voornoemde Johannes van Gheldorp aan voornoemde Wellinus 

betaalt 32 oude schilden of de waarde. Daarna zal voornoemde Wellinus 

ontlast zijn van de belofte van twee keer twee oude schilden. Maar in dat 

geval zal Johannes van Gheldorp voornoemd huis, erf en helft van de weg 

weer terugkrijgen, met de brieven. 

 

Notum sit universis quod cum totum precedens ita factum sit constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de Gheldorp 

promittens super omnia dicto Wellino quod si dicta domus et area et 

medietas dicte vie dicto Wellino via juris evincentur in judicio 

spirituali vel seculari quod extunc idem Johannes de Gheldorp dabit et 

exsolvet dicto Wellino XXXII aude scilde seu valorem et extunc dictus 

Wellinus a promissione dictorum duorum aude scilde et duorum aude scilde 

erit quitus sed in hoc eventu dictus Johannes de Gheldorp rehabebit 

dictam domum et aream et medietatem dicte [vie] ita liberam sicut (dg: 

hoc) huiusmodi domus area et medietas vie dicto Wellino a dicto Johanne 

de Gheldorp fuerunt vendite et firmate et dictus Wellinus in hoc eventu 

reddet dicto Johanni de Gheldorp litteras scabinorum quas dictus Johannes 

dicto Wellino supportavit scilicet in quibus dictus Johannes de Gheldorp 

dictas domum aream et medietatem dicte vie erga Johannem Scillinc 

acquisiverat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 12 do 28-10-1389. 

Johannes Hasselman van Wijnterle verkocht aan Ywanus Stierken een huis, 

tuin en andere erfgoederen van voornoemde Johannes, gelegen onder Wintelre 

met alle beesten op die goederen, belast met de grondcijns. 

 

Johannes Hasselman de (dg: Wijnterl Wijte) Wijnterle domum et ortum (dg: 

sitos in parochia de Wijnterle) et omnes alias hereditates (dg: quas 

ipse) ad dictum Johannem !hereditates quocumque locorum infra parochiam 

de Wijnterle (dg: spectan) #sitas simul cum omnibus bestiis supra dicta 

bona consistentibus# ut dicebat vendidit Ywano Stierken promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: p) censu dominorum fundi 

exinde solvendo. Testes Goessuinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 13 do 28-10-1389. 

Lambertus Campen en Lambertus zv Johannes Priker beloofden aan Jacobus den 

Clercke 50 Engelse nobel, 3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel 

gerekend of de waarde, en 16 labaai, 1/3 deel te betalen op Vastenavond 

aanstaande (di 15-02-1390) en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390). 

 

Lambertus Campen et Lambertus filius Johannis Priker promiserunt Jacobo 

den Clercke L nobel monete regis Anglie scilicet III Hollant gulden et 

cum una placka pro quolibet nobel computato seu valorem atque XVI labbaij 

pro una tercia parte ad carnisprivium et pro reliquis duabus terciis 

partibus ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 123v 14 do 28-10-1389. 

Johannes nzvw Johannes van der Merendonc droeg over aan Gerardus van Wiel 

de helft in een b-erfcijns van 16 pond geld, welke cijns voornoemde 

Johannes van der Merendonc beloofd had aan Jordanus van Roesmalen, tbv 
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eerstgenoemde Johannes en Gerardus, nkv voornoemde Johannes van der 

Merendonc, met Pasen te betalen, gaande uit (1) de helft in 1 bunder beemd, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Coelleije, tussen Henricus gnd Keelbreker 

enerzijds en Johannes van Berlikem anderzijds, (2) de helft in ½ bunder 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Coelleije, tussen Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker enerzijds en wijlen Alardus gnd Koec anderzijds, (3) een beemd, 

in Berlicum, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch 

enerzijds en de beemden gnd Coelleijssche Beemden anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis van der Merendonc medietatem 

ad se spectantem in hereditario censu sedecim librarum monete quem censum 

dictus Johannes van der Merendonc promisit (dg: se d) Jordano de 

Roesmalen ad opus (dg: d) primodicti Johannis et Gerardi puerorum 

naturalium (dg: primodicti) dicti Johannis van der Merendonc se daturum 

et soluturum dictis Johanni et Gerardo suis pueris naturalibus 

hereditarie pasche ex medietate ad dictum Johannem de Merendonc spectante 

in uno bonario prati sito in parochia de Berlikem in loco dicto Coelleije 

inter hereditatem Henrici dicti Keelbreker ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Berlikem ex alio atque ex medietate ad dictum Johannem de 

Merendonc spectante in dimidio bonario prati sito in parochia (dg: de) et 

loco predictis inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex uno 

et inter hereditatem quondam Alardi dicti Koec ex alio necnon ex quodam 

prato ad dictum Johannem de Merendonc spectante in dicta parochia inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco et inter prata dicta 

communiter Coelleijssche Beemde ex alio prout in litteris supportavit 

Gerardo de Wiel cum litteris et jure et arrestadiis promittens ratam 

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

 

1178 mf4 B 04 f. 124. 

 in festo Sijmonis et Jude apostolorum: donderdag 28-10-1389. 

 in crastino Sijmonis et Jude: vrijdag 29-10-1389. 

 

BP 1178 f 124r 01 do 28-10-1389. 

Arnoldus die Rover die Moelner droeg over aan Johannes gnd Beertkens soen 

van den Oijenvenne de helft van een beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Evers Hede, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en erfgoed van 

het dekenaat van de kerk van Sint-Oedenrode en erfgoed van van het altaar 

van Sint-Katherina in de kerk van Sint-Oedenrode anderzijds, aan voornoemde 

Arnoldus Rover uitgegeven door Willelmus van Langhelaer, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

[Arnoldus] die Rover (dg: multor) die Moelner medietatem cuiusdam prati 

siti in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Evers Hede inter 

aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

decanatum ecclesie sancte Ode Rodensis (dg: ex alio) et hereditatem 

spectantem ad altare beate Katherine [situm] in iamdicta ecclesia ex alio 

datum! ad censum dicto Arnoldo Rover a Willelmo de Langhelaer prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni dicto Beertkens soen van den 

Oijenvenne cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte (dg: ex) sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. 

Testes Goessuinus et Jordanus datum in festo Sijmonis et Yude. 

 

BP 1178 f 124r 02 do 28-10-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus die Rover die Moelner 

22 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) en de andere helft met Sint-Remigius over een 

jaar (zo 01-10-1391). 

 

Dictus Johannes promisit dicto Arnoldo die Rover die Moelner XXII (dg: 

..) aude scilde seu valorem mediatim Remigii proxime futurum et mediatim 



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

128 

a Remigii proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 03 do 28-10-1389. 

(dg: Danijel zvw Johannes van der Merendonc). 

 

(dg: Danijel filius quondam Johannis van der Merendonc). 

 

BP 1178 f 124r 04 do 28-10-1389. 

Arnoldus zvw Robbertus van Tula verkocht aan Nijcholaus die Plaetmaker een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, voor het 

eerst over een jaar (vr 11-11-1390), gaande uit de helft in een kamp, in 

Kessel, ter plaatse gnd in het Voirbroec, tussen Gerardus van Kessel 

enerzijds en Petrus zvw voornoemde Robbertus van Tula anderzijds, reeds 

belast met waterlaten, zegedijken, sloten en sluizen. 

 

Arnoldus filius quondam Robberti de Tula hereditarie vendidit Nijcholao 

die Plaetmaker hereditarium censum L solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini et pro primo termino ultra annum (dg: ex) #ex 

medietate ad se spectante in# quodam campo sito in parochia de Kessel in 

loco dicto int Voirbroec inter hereditatem Gerardi de Kessel ex uno et 

inter hereditatem Petri filii dicti quondam Robberti de Tula ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere ex aqueductibus zegediken 

#fossatis# et slusis ad #hoc# spectantibus et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 05 do 28-10-1389. 

Johannes zvw Johannes zvw Erenbertus van der Scoervoert beloofde aan 

Johannes zv Willelmus van Tienrode 10 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Johannes (dg: Eren) filius quondam Johannis (dg: Er) filii quondam 

Erenberti van der Scoervoert promisit Johanni filio (dg: quondam) 

Willelmi van Tienrode X Ghelre gulden #seu valorem# ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 06 do 28-10-1389. 

Nijcholaus Kater maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes van Wel zvw Theodericus van Wel met zijn goederen. 

 

Nijcholaus Kater omnes vendiciones (dg: factas) et alienaciones factas 

per Johannem de Wel filium quondam Theodericum! de Wel cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 07 do 28-10-1389. 

Johannes Kemerlinc en zijn zoon Henricus verkochten aan Willelmus Hels (1) 

een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Veldakker, tussen Henricus 

Keijser enerzijds en Johannes Jacobs soen anderzijds, (2) de helft in een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Overkolke, ter plaatse gnd op die 

Lede, tussen voornoemde Willelmus Hels enerzijds en Henricus Rovers soen 

anderzijds. 

 

Johannes Kemerlinc et Henricus eius filius peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen in loco dicto die Veltacker inter hereditatem (dg: Jo) 

Henrici Keijser ex uno et inter hereditatem Johannis Jacobs soen ex alio 

atque medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in dicta parochia 

in loco dicto Overkolke in loco dicto (dg: d) op die Lede inter 

hereditatem Willelmi (dg: Ve) Hels ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicti) Henrici Rovers soen ex alio ut dicebat vendiderunt dicto Willelmo 

Hels promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 
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BP 1178 f 124r 08 do 28-10-1389. 

Denkinus van den Loke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Denkinus van den Loke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 09 do 28-10-1389. 

Petrus van Brugge en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlinc verkochten 

aan Willelmus Hels (1) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in de 

Veldakker, tussen voornoemde Willelmus Hels enerzijds en Johannes Jacobs 

soen anderzijds, (2) de helft, aan voornoemde Elizabeth behorend, in een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Ouverkolke, ter plaatse gnd op die 

Lede, tussen voornoemde Willelmus Hels enerzijds en Henricus Rovers soen 

anderzijds. 

 

Petrus de Brugge maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis Kemerlinc et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

tutore) peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto in den 

Veltacker inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem 

Johannis Jacobs soen ex alio atque medietatem ad dictam Elizabeth 

spectantem in pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto Ouverkolke 

in loco dicto op die Lede inter hereditatem dicti Willelmi Hels ex uno et 

inter hereditatem Henrici Rovers soen ex alio ut dicebant (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# dicto Willelmo Hels promittentes ratam 

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

 

BP 1178 f 124r 10 do 28-10-1389. 

Denkinus van den Loeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Denkinus van den Loeke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 11 do 28-10-1389. 

Godefridus Meij en Johannes Vrijeze beloofden aan Johannes Wert, tbv hem en 

Theodericus Buc, 40 lichte schilden63, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Martinus (do 11-11-1389) en de andere helft 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Godefridus Meij et Johannes Vrijeze promiserunt Johanni Wert ad opus sui 

et ad opus Theoderici Buc XL licht scilde scilicet XII placken pro 

quolibet computato mediatim Martini et mediatim (dg: J) Domini proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 124r 12 do 28-10-1389. 

Willelmus van Hees droeg over aan de secretaris, tbv Johannes nzv Arnoldus 

Heijme, 100 gulden geld van Holland of de waarde ervan in ander paijment, 

aan hem beloofd door hr Ricoldus Koc ridder, Gerardus van Berkel en 

Theodericus Rover zvw hr Rover ridder. 

 

Willelmus de Hees centum florenos aureos communiter gulden vocatos monete 

Hollandie seu valorem eorundem in alio pagamento promissos sibi a domino 

[Ri]coldo Koc milite Gerardo de Berkel et Theoderico Rover filio quondam 

domini Rover militis prout in litteris supportavit #mihi ad opus# Johanni 

filio naturali Arnoldi (dg: Heijme) Heijme cum litteris et jure (dg: p). 

Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 13 do 28-10-1389. 

Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees droeg over aan de secretaris, tbv 

                         
63 Zie → BP 1179 p 426v 02 di 26-11-1392, alle oude schulden vervielen na 

een nieuwe schuldbekentenis. 
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Johannes nzv Arnoldus Heijme, een b-erfpacht64,65 van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door de broers 

Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw Willelmus van Beest. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Arnoldi de (dg: -s) Hees hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam sibi ab Henrico 

Godefrido et Willelmo fratribus liberis quondam Willelmi de Beest prout 

in litteris supportavit #mihi ad opus# Johanni filio naturali Arnoldi 

Heijme cum litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare (dg: 

et ob). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 14 do 28-10-1389. 

Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees droeg over aan de secretaris, tbv 

Johannes nzv Arnoldus Heijme, een b-erfpacht66,67 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes 

van Beest zvw Gerardus van Beest. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Arnoldi de Hees hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam sibi (dg: J) a Johanne de 

Beest filio quondam Gerardi de Beest prout in litteris supportavit #mihi 

ad opus# Johanni filio naturali Arnoldi Heijme cum litteris et jure et 

arrestadiis promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 15 do 28-10-1389. 

Voornoemde Willelmus van Hees beloofde aan de secretaris, tbv Johannes nzv 

Arnoldus Heijme, 300 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus de Hees promisit #mihi ad opus# Johanni filio naturali 

Arnoldi Heijme CCC aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 124r 16 do 28-10-1389. 

Belija wv Johannes van der Merendonc droeg over aan haar zoon Denkinus het 

vruchtgebruik in 1/3 deel, behorend aan voornoemde wijlen Johannes, in (1) 

een stuk land en een aangelegen stuk beemd, gnd Denkens Land, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Gerardus Stinen soen enerzijds en 

Hermannus molenaar van Spoerdonc anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd die Vloet en met het andere einde aan de gemene weg, en in (2) 

een erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oirschot, die Luppo Hennens en 

kvw Ghiso Hennens aan voornoemde wijlen Johannes leverden uit een erfgoed 

gnd die Bennenbrake, in Oirschot. 

Voornoemde Denkinus verkocht dit 1/3 deel aan Johannes gnd die Nenne van 

Spoerdonc; dit 1/3 deel was belast met 1 penning cijns en 1/3 deel van 50 

hofscotelen68. 

 

#. 

Belija relicta quondam Johannis van der Merendonc cum tutore suo (dg: 

tut) ?etc suum usufructum sibi competentem in tercia que ad dictum 

quondam Johannem spectante in (dg: hereditariis) pecia (dg: prati) terre 

et (dg: pecia) pecia prati sibi (dg: de) adiacente #dictis Denkens Lant# 

sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem 

Gerardi Stinen soen ex uno et inter hereditatem Hermanni multoris (dg: 

ex) de Spoerdonc ex alio tendentibus cum uno fine ad locum dictum die 

                         
64 Zie ← BP 1178 f 216r 03 do 25-02-1389, maning van deze erfpacht. 
65 Zie → BP 1178 f 183v 08 do 27-04-1391, wederom 3 jaar gemaand. 
66 Zie ← BP 1178 f 216r 04 do 25-02-1389, maning van deze erfpacht. 
67 Zie → BP 1178 f 183v 09 do 27-04-1391, maning van 3 jaar. 
68 Dit is een vorm van heergeld; mededeling dhr.J.Toirken 
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Vloet et cum reliquo fine ad communem plateam #et in hereditaria paccione 

decem lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam Luppo Hennens et liberi 

quondam Ghisonis Hennens dicto quondam Johanni (dg: solvere tenentur) ex 

hereditate dicta die (dg: Pe) Bennenbrake (dg: solve) sita in dicta 

parochia solvere tenentur dicto quondam Johanni et suis coheredibus 

supportavit Denkino# ut dicebat supportavit Denkino suo filio promittens 

cum tutore ratam servare (dg: ...). Quo facto dictus (dg: De) Denkinus 

dictam terciam partem vendidit Johanni dicto die Nenne de Spoerdonc 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta uno denario census 

et tercia parte (dg: de) quinquaginta scutellarum dictarum (dg: d) 

hofscotelen ex dicta tercia parte de jure solvendis. Testes Penu et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 124r 17 do 28-10-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 19 Hollandse gulden of de waarde 

op zondag Vocem aanstaande (zo 08-05-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor (dg: d) promisit dicto venditori XIX Hollant gulden seu 

valorem ad dominicam vocem proxime futuram persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 124r 18 vr 29-10-1389. 

Henricus zvw Heijmo gnd Heijme verkocht aan Johannes zv Truda een 

n-erfcijns van 32 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390), gaande uit 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 Heirde anderzijds, strekkend vanaf de 

Orthenstraat tot aan het water, te weten uit de helft richting erfgoed van 

voornoemde Henricus Becker, deze helft reeds belast met de hertogencijns, 

de helft van 36 schelling aan de koper, en een b-erfcijns van 40 schelling 

oude pecunia aan Arnoldus Heerken. 

 

Henricus filius quondam Heijmonis dicti Heijme hereditarie vendidit 

Johanni filio Trude hereditarium censum (dg: XL s) XXXII solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

in nativitatis Johannis proxime ex medietate ad se spectante domus et 

aree (dg: cum eius attinentiis) sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis de Zwalmen ex uno et hereditatem Henrici Becker 

filii quondam Willelmi Heirde ex alio tendente a vico predicto ad aquam 

scilicet ex illa medietate que sita est versus hereditatem dicti Henrici 

Becker ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: censu ducis) censu ducis et (dg: et XXXV) medietate XXXVI 

solidorum dicto emptori et hereditario censu #(dg: ....# ..) XL solidorum 

antique pecunie Arnoldo Heerken ex dicta medietate prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Steenwech datum in crastino Sijmonis 

et Jude. 

 

1178 mf4 B 05 f. 124v. 

 Sabbato post Sijmonis et Yude: zaterdag 30-10-1389. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1389. 

 

BP 1178 f 124v 01 za 30-10-1389. 
?Theodericus van Eijcke maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 9 pond 10 ......., gaande uit goederen van wijlen Hermannus ........ 

 
?Theodericus de Eijcke hereditarium censum (dg: trium) IX librarum #et X 

.......# quem se solvendum !hereditarie ex bonis quondam Hermanni ....... 

m[onuit] de 3 [annis. Testes] ....... et Willelmus datum sabbato post 

Sijmonis et Yude. 
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BP 1178 f 124v 02 ±za 30-10-1389. 

(dg: Johannes gnd Ghenen soen van Gheffen). 

 

(dg: Johannes dictus Ghenen soen de Gheffen). 

 

BP 1178 f 124v 03 do 04-11-1389. 

Johannes van Beke nzv Eefsa gnd Lange Eefse van Geffen en zijn kinderen 

Johannes, Arnoldus, Ghisbertus, Metta en Eefsa verkochten aan Arnoldus 

Ghenen soen van Geffen een b-erfcijns van 28 schelling geld, die voornoemde 

Arnoldus Ghenen soen beloofd had aan eerstgenoemde Johannes van Beke, met 

Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit 3½ hont land, in Geffen, 

ter plaatse gnd Rijsbroek, tussen Metta gnd Weders enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Ghenen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes de Beke filius naturalis Eefse dicte Lange Eefse de Geffen 

Johannes Arnoldus Ghisbertus Metta et Eefsa eius liberi cum tutore 

[hereditarium censum] viginti octo solidorum monete quem Arnoldus Ghenen 

soen de Geffen promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni de 

Beke hereditarie in festo Lamberti ma[rtiris] ex tribus et dimidio hont 

terre sitis in parochia de Gheffen in loco dicto Rijsbroec inter 

hereditatem Mette dicte Weders ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

Ghenen soen ex alio prout in litteris (dg: su) vendiderunt dicto Arnoldo 

Ghenen soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goessuinus 

et Jordanus datum in crastino Huberti. 

 

BP 1178 f 124v 05 do 04-11-1389. 

Arnoldus, Ghibo en Eefsa, kv Johannes van Beke nzv Eefsa gnd Lange Eefse 

van Geffen, deden tbv Albertus van Lent afstand van een huis en tuin, in 

Geffen, ter plaatse gnd op die Runne, tussen erfgoed dat was van Godefridus 

Stinen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk huis en tuin 

Walterus van den Poel verworven had van voornoemde Johannes van Beke, en 

welk huis en tuin voornoemde Albertus vernaderd had van voornoemde Walterus 

van den Poel. 

 

Solvit. 

Arnoldus Ghibo Eefsa liberi Johannis de Beke filii naturalis Eefse dicte 

Lange Eefse #de Geffen# cum tutore super (dg: ho) domo et orto sito in 

parochia de Geffen (dg: si) ad locum dictum op die Runne inter 

hereditatem (dg: Bathe Bathe Severmans ex uno et inter) que fuerat 

Godefridi Stinen soen ex uno et inter communem (dg: sce) plateam ex alio 

et quas domum et ortum (dg: Albertus de Lent erga dictum Johannem de 

Beke) Walterus van den Poel erga dictum Johannem de Beke acquisiverat et 

quas domum et ortum Albertus de Lent erga dictum Walterum van den Poel 

per modum redempcionis e jure proximitatis acquisiverat ut dicebat ad 

opus dicti Alberti renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 06 do 04-11-1389. 

Henricus Pels verkocht aan de broers Johannes en Henricus, kvw Theodericus 

Jonghers, een beemd, gnd die Geer, in Schijndel, bij de plaats gnd 

Waterhorst, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus Bloijman, 

Johannes molenaar van Kilsdonc en voornoemde broers Johannes en Henricus, 

kvw Theodericus die Jonger, anderzijds, belast met 6 penning nieuwe cijns 

aan de hertog. 

 

Solvit {met een streep naar BP 1178 f 124v 06+07}. 

Henricus Pels (dg: se) quoddam pratum (dg: s) dictum die Gheer situm in 

parochia de Scijnle in #prope# locum dictum Waterhorst inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: Lo) Bloij-



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

133 

(dg: s)-man et Johannis multoris de Kilsdonc et Johannis et Henrici 

liberorum quondam Theoderici die Jonger ex alio vendidit dictis Johanni 

et Henrico fratribus liberis dicti quondam Theoderici Jonghers promittens 

warandiam et obligationem deponere ex sex denariis novi census domino 

duci exinde solvendis. Testes Scilder Goessuinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 07 do 04-11-1389. 

Henricus zv Henricus Pels vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Henricus filius Henrici Pels prebuit et (dg: reportavit testes datum 

supra) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 08 do 04-11-1389. 

Henricus Ghenen soen van Os, Henricus die Ridder, Rutgherus van Rode, 

Rutgherus Mersman, Gerardus van Loen, Johannes van Ertbruggen en Willelmus 

Delijen soen beloofden aan Gheerlacus Borst, tbv Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder, 100 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Henricus Ghenen soen de Os Henricus die Ridder Rutgherus de Rode 

Rutgherus Mersman Gerardus de Loen Johannes de Ertbruggen et Willelmus 

Delijen soen promiserunt Gheerlaco Bo[r]st ad opus Theoderici Rover filii 

quondam domini Johannis Rover militis centum Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 09 do 04-11-1389. 

Heijlwigis wv Johannes gnd Bollekens van Liedorp droeg over aan haar zoon 

Henricus haar vruchtgebruik in alle goederen van wijlen voornoemde 

Johannes, gelegen onder Asten. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis dicti Bollekens de Liedorp cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis et hereditatibus dicti 

quondam Johannis (dg: et in quol) quocumque locorum (dg: sit) infra 

parochiam de (dg: Lijedorp) #Asten# sitis supportavit Henrico suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Scilder et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 124v 10 do 04-11-1389. 

Henricus die Hoessche van Bielrevelt ev Sophija dvw Tielmannus Pauwels soen 

met der Hant verkocht aan Adam zvw Adam van den Kerchove (1) de helft van 

een tuin, in Hintham, ter plaatse gnd die Brekelt, tussen Petrus Everaets 

soen enerzijds en Fijssia van Haren anderzijds, (2) de helft van 6 lopen 

roggeland, ter plaatse gnd Hintham, ter plaatse gnd in de Erthem, tussen 

erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en Thomas van Hijntam 

anderzijds, beide voornoemde helften belast met een b-erfcijns van 10 

schelling gemeen paijment, (3) de helft van een b-erfcijns van 5 schelling 

oude pecunia, die Arnoldus gnd Wijnter betaalde aan wijlen voornoemde 

Tielmannus. 

 

Henricus die (dg: Hoech) #Hoessche# de Bielrevelt maritus et tutor 

legitimus Sophije sue uxoris filie quondam Tielmanni Pauwels soen met der 

Hant #medietatem# (dg: peciam) orti (verbeterd uit: -um) situm in Hijntam 

in loco dicto #die# Brekelt inter hereditatem Petri Everaets soen ex uno 

et inter (dg: Soph) Fijssie de Haren ex alio atque medietatem sex 

lopinatarum terre siliginee sitarum in (dg: dicto) dicto loco Hijntam 

vocato in loco dicto in den Erthem inter hereditatem domus leprosorum 

prope Buscum ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntam ex alio atque 

(dg: in) medietatem hereditarii census quinque solidorum antique pecunie 

quem censum (verbeterd uit: -s) (dg: qu) Arnoldus dictus Wijnter dicto 

quondam Tielmanno solvere consuevit annuatim ut dicebat vendidit Ade 
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filio quondam Ade van den Kerchove promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu decem solidorum communis pagamenti ex 

dicta medietate dictorum orti et sex lopinatarum #terre# (dg: siliginis# 

de jure solvendo. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 11 do 04-11-1389. 

Arnoldus Kijel en zijn schoonzoon Johannes van Druenen beloofden aan 

Theodericus Brugman, tbv Johannes Vleeschehouwer en Theodericus gnd 

Lubbrechts soen, 348 Gelre gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1390) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus 

Brugman. 

 

Arnoldus Kijel et Johannes de Druenen eius gener promiserunt (dg: Johanni 

den Ule) Theoderico Brugman ad opus Johannis Vleeschehouwer et Theoderici 

dicti Lubbrechts soen seu alterius eorum CCC et quadraginta octo Gelre 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et Scilder datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico 

Brugman. 

 

BP 1178 f 124v 12 do 04-11-1389. 

Arnoldus van Haenwijc verkocht aan Henricus Collart een stuk land en een 

aangelegen stuk beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen 

voornoemde Arnoldus van Haenwijc enerzijds en de gemeint anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Arnoldus Nouden, met de 

sloten eromheen, belast met 3 hoenderen aan de grondheer en een b-erfcijns 

van 20 schelling gemeen paijment aan de kerk van Gestel. 

 

Solvit VIII burgenses placken de Oijen. 

Arnoldus de Haenwijc peciam terre (dg: ter) et peciam prati sibi 

adiacentem sitas in parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto Rumel 

inter hereditatem dicti Arnoldi de Haenwijc ex uno et communitatem ex 

alio tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem Arnoldi Nouden 

cum suis fossatis sibi circumquaque adiacentibus prout ibidem site sunt 

vendidit Henrico Collart promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: censu) tribus pullis domino fundi et hereditario censu XX 

solidorum communis pagamenti ecclesie de Ghestel predicta exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 13 do 04-11-1389. 

Willelmus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 14 do 04-11-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 68 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori sexaginta octo Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 15 do 04-11-1389. 

Aleijdis dvw Hessello rademaker van Lijemde droeg over aan haar broer 

Henricus Hessels soen al haar erfgoederen, onder de dingbank van Liemde. 

 

Aleijdis filia quondam (dg: q) Hessellonis rotificis de Lijemde cum 

tutore omnes suas hereditates quocumque locorum infra jurisdictionem (dg: 

de Lijemde) dictam dingbanc de Lijemde sitas supportavit Henrico Hessels 

soen suo fratri promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Jo[rdanus] datum supra. 
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BP 1178 f 124v 16 do 04-11-1389. 

Voornoemde Henricus Hessels soen beloofde aan zijn voornoemde zuster 

Aleijdis een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Dictus Henricus Hessels soen promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum dicte Aleijdi sue sorori vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet (dg: eius) ad vitam dicte 

Aleijdis et non ultra purificationis (dg: et in .) et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Bu[sco] tradendam ex (dg: 

premissis) omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 17 do 04-11-1389. 

Johannes zv Theodericus gnd Hannen soen en Johannes zv Hermannus gnd die 

Diet van Scijnle ev Heijlwigis dv voornoemde Theodericus Hannen soen 

verkochten aan Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel de oudere een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zv Rodolphus gnd 

Bevers soen van Hezewijc beloofd heeft aan eerstgenoemde Johannes en diens 

voornoemde zuster Heijlwigis, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst na overlijden van hr Mathijas Scilder priester, gaande uit een 

erfgoed in Heeswijk, ter plaatse gnd op Rukven, in een kamp aldaar, tussen 

Johannes van den Velde enerzijds en Arnoldus Hoernkens anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Johannes van den Velde en met het andere eind 

aan de gemeint. 

 

Solvit totum. 

Johannes filius Theoderici dicti Hannen soen et Johannes filius Hermanni 

dicti #die# Diet de Scijnle maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti (dg: quo) Theoderici Hannen soen hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes (dg: R) 

filius Rodolphi dicti Bevers soen de Hezewijc primodicto Johanni et dicte 

Heijlwigi sue sorori solvere tenetur ac dare et solvere promisit 

hereditarie purificationis et primo termino solucionis in festo 

purificationis #per unum# post decessum domini Mathije Scilder presbitri 

sequente et in Busco tradendam (dg: ex) ex hereditate sita in parochia de 

Hezewijc in loco dicto op Rucvenne in quodam campo ibidem inter 

hereditatem Johannis van den Velde ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Hoernkens s ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis 

van den Velde et (dg: inter) cum reliquo fine ad communitatem ibidem ut 

dicebant vendiderunt Johanni Sceijvel filio quondam Godefridi Sceijvel 

senioris promittentes ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex par) 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 124v 18 do 04-11-1389. 

Johannes zv Rodolphus die Bever van Hezewijc vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes filius Rodolphi die Bever de Hezewijc prebuit et obtinuit. 

 

1178 mf4 B 06 f. 125. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1389. 

 

BP 1178 f 125r 01 do 18-11-1389. 

Johannes van Alphen zvw Ghisbertus gnd Reijners soen verkocht aan Reijnerus 

Loesken zvw Henricus Mudeken ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

op die Lange Weiden, tussen jkvr Hadewigis dvw Gerardus van Beest enerzijds 

en Johannes Kolne van den Sloet anderzijds, met een eind strekkend op de 

steeg gelegen naast de plaats gnd Lijnsvelden, belast met 1½ oude groot aan 

het kapittel van Sint-Lambertus, en met zegedijken, waterlaten en sloten. 
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Johannes de Alphen filius quondam Ghisberti dicti Reijners soen (dg: u) 

dimidium iuger terre situm in parochia de (dg: Lijttoijen) #Groet Lijt# 

in loco dicto op die Langhe Weijden inter hereditatem domicelle Hadewigis 

filie quondam Gerardi de Beest ex uno et inter hereditatem Johannis Kolne 

van den Sloet ex alio (dg: ut dicebat) tendens cum uno fine supra stegam 

sitam iuxta locum dictum Lijnsvelden ut dicebat vendidit (dg: Gerardo) 

Reijnero Loesken filio quondam Henrici Mudeken promittens #super habita 

et habenda# warandiam et obligationem deponere ex[ceptis] uno et dimidio 

grosso grossis antiquis capitulo sancti Lamberti Leodiensis exinde 

solvendis et aggeribus dictis zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc 

de jure spectantibus. Testes Scilder et Jordanus datum in octavis 

Martini. 

 

BP 1178 f 125r 02 do 18-11-1389. 

Henricus zvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Andreas zvw Arnoldus zvw 

Lambertus bakker, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis, een lijfpacht van 24 mud 

hop, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een akker, gnd die Hoge Hasselt, in Berlicum, tussen Jacobus van den 

Yvenlaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp, 7 morgen 

groot, in Berlicum, ter plaatse gnd dat Nederhasselt, tussen erfgoed gnd 

Sneparts Akker behorend aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds 

en een waterlaat anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond 

geld aan Arnoldus Berwout, gaande uit 3 morgen van voornoemd kamp. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. Verkoper zal op deze akker en het 

kamp nooit een last, belofte of vervreemding vestigen, waardoor de betaling 

van de lijfpacht gehinderd kan worden. 

 

(dg: ?J) Henricus filius quondam Jacobi uter Hasselt legitime vendidit 

Andree filio quondam (dg: v) Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris ad 

opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris vitalem pensionem (dg: q) 

viginti quatuor modiorum lupule dicte hoppen mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum Andree et Gertrudis Remigii et in Busco 

tradendam ex quodam agro dicti venditoris dicto die Hoge Hasselt sito in 

parochia de (dg: L) Berlikem inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex 

uno et inter communem plateam ex alio atque ex quodam campo septem iugera 

terre continente dicti venditoris sito in dicta parochia in loco dicto 

dat Nederhasselt inter hereditatem dictam Sneparts Acker spectantem ad 

conventum sancte Clare in Busco ex uno et inter aqueductum ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu trium librarum monete (dg: ex) Arnoldo Berwout 

ex tribus iugeribus dicti campi prius solvendo et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit promisit insuper super omnia 

habita et habenda quod ipse (dg: super p) ad et supra dictos agrum et 

campum nunquam facient! aliquam obligationem vel promissionem nec aliquam 

alienacionem per quas solucio dicte pensionis poterit impediri vel 

infringi nec eciam in preiudicium dicti Andree et Gertrudis eius uxoris. 

Testes (dg: datum supra) Penu et Scilder datum in octavis Martini. 

 

BP 1178 f 125r 03 do 18-11-1389. 

Johannes van der Tommellen verkocht aan zijn broer Petrus van der Tommellen 

1/6 deel in een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Gemonde, tussen 

Walterus Welen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes van der Tommellen unam sextam partem ad se spectantem in domo et 

orto #et hereditate sibi adiacente# sitis in parochia de Gemonden inter 

hereditatem Walteri Welen ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat vendidit Petro van der Tommellen suo fratri promittens warandiam 

et obligationem (dg: ex parte sui) deponere excepto censu domino fundi. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 125r 04 do 18-11-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan zijn voornoemde broer verkoper 29 gulden geld 

van Gelre of de waarde met Sint-Remigius over 2 jaar (di 01-10-1392) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori suo fratri (dg: XXX) viginti novem 

gulden monete Ghelrie seu valorem a Remigii proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 05 do 18-11-1389. 

Willelmus van Heze verkocht aan Henricus Loenman een n-erfpacht van 2 mud 

gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) 8½ hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd in die Holtens Hoeve, 

tussen Willelmus Herbrechts soen en zijn broer Henricus enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, (2) 3½ hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd in 

het sHoefs Hoeve, tussen Petrus Balijart enerzijds en erfg vw Johannes 

Swalmen soen anderzijds, (3) 4 hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd die 

Westerbeemd, tussen Petrus van Maren enerzijds en Jacobus Vleminc 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus 

van Luik. 

 

Willelmus de Heze hereditarie vendidit Henrico (dg: Loe) Loenman 

hereditariam paccionem duorum modiorum ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex octo et dimidio hont terre 

sitis in parochia de Groet Lijt in loco dicto in die Holtens Hoeve inter 

hereditatem Willelmi Herbrechts soen et Henrici sui fratris ex uno et 

inter communem stegam ex alio atque ex tribus et dimidio hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto int sHoefs Hoeve inter hereditatem Petri 

Balijart ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Swalmen 

soen ex alio atque ex quatuor hont terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto die Westerbeemd inter hereditatem Petri de Maren ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Vleminc ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti (dg: 

ex) Leodiensis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 125r 06 do 18-11-1389. 

Theodericus Herbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: W) Theodericus Herbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 125r 07 do 18-11-1389. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus gnd Caechuus van Lijt verkocht aan 

Matheus Willems Nesen soen een stuk land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

die Smael Stukken, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en 

Hilla gnd ?Nouten anderzijds, belast met 5½ voet maasdijk, waterlaten en 

sloten. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi dicti Caechuus de Lijt 

peciam terre sitam in parochia de Groet Lijt (dg: inter hereditatem) ad 

locum dictum die Smael Stucken inter hereditatem abbatis (dg: sancti) de 

sancto Trudone ex uno et inter hereditatem Hille dicte No[?u]ten ex alio 

ut dicebat (dg: ven) hereditarie vendidit Matheo Willems (dg: soen pro) 

Nesen soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

sex) quinque et dimidia pedatis ageris Mose et aqueductibus et fossatis 

ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 08 do 18-11-1389. 

(dg: Theodericus Herbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 
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(dg: Theodericus Herb Herbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra). 

 

BP 1178 f 125r 09 do 18-11-1389. 

Elizabeth van Dommellen dvw Godefridus van Dommellen maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Ghisbertus Vere van Empel 

met zijn goederen. 

 

Elizabeth de Dommellen filia quondam Godefridi de Dommellen omnes 

vendicones (dg: factas) et alienaciones factas per Ghisbertum Vere de 

Empel cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 10 do 18-11-1389. 

Johannes Hagen en Willelmus Huijsman smid beloofden aan hr Johannes van 

Mierd priester 24 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

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

 

Johannes Hagen et Willelmus Huijsman faber promiserunt domino Johanni de 

Mierd presbitro XXIIII aude scilde Francie seu valorem ad cathedram Petri 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 11 do 18-11-1389. 

Bertha dvw Arnoldus gnd Vrancken soen verhuurde aan Petrus zv Johannes gnd 

Voghels een deel van een tuin in Berlicum, naast de linde van Middelrode, 

tussen Rutgherus van Milheze enerzijds en Hilla gnd der Smedinnen dochter 

anderzijds, te weten het deel naast voornoemde Rutgherus van Milheze, zoals 

afgepaald, voor een periode van 12 jaar, ingaande heden. 

 

[Solvit] VI solidos. 

Bertha filia quondam Arnoldi dicti Vrancken soen quandam partem orti siti 

in parochia de (dg: ...) Berlikem iuxta tiliam de Middelrode inter 

hereditatem Rutgheri de Milheze ex uno et inter hereditatem Hille dicte 

der Smedinnen dochter ex alio (dg: ..) scilicet illam partem que sita est 

iuxta #dictam# hereditatem dicti Rutgheri de Milheze prout ibidem 

limitata est locavit Petro filio Johannis dicti Voghels ab eodem ad 

spacium XII annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: anno) 

promittens warandiam dicto spacio pendente et (dg: al) obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 12 do 18-11-1389. 

Arnoldus van Hoije verkocht aan Mechtildis dvw Johannes van den Werve een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit de helft, behorend aan 

voornoemde Arnoldus, in een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, die nu behoren aan 

hr Theodericus Rover ridder, in Rijxstel, welke pacht van 9 mud voornoemde 

Arnoldus van Hoije en voornoemde Mechtildis dvw Johannes van den Werve 

verworven hadden van Godefridus Sceijvel. 

 

Arnoldus de Hoije hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco de (dg: hereditaria paccione ...) medietate ad dictum Arnoldum 

spectante in hereditaria paccione novem modiorum siliginis mensure de 

Busco (dg: quam) solvenda hereditarie purificiationis et in Busco 

tradenda ex bonis et hereditatibus nunc ad (dg: d..) dominum Theodericum 

Rover militem spectantibus sitis in Rijxstel quam paccionem novem 

modiorum siliginis dicte mensure dictus Arnoldus de Hoije et Mechtildis 

filia quondam Johannis van den Werve erga Godefridum Sceijvel 

acquisiverant prout in litteris quas vidimus vendidit dicte Mechtildi 

filie quondam Johannis van den Werve promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 125r 13 do 18-11-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Hoije verkocht aan Marcelius zvw Johannes van den 

Werve een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde 

helft. 

 

Dictus Arnoldus de Hoije hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco de dicta medietate vendidit Marcelio filio (dg: d) 

quondam Johannis van den Werve promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125r 14 do 18-11-1389. 

Nijcholaus die Plaetmaker gaf uit aan Katherina wv Walterus uijt Vinckel en 

haar zoon Johannes 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Hoge 

Nieuweland, tussen ....... van Nuwelant enerzijds en Gerardus van Uden 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Wolfsdijk en met het 

andere eind aan de waterlaat gnd den Ettijnsche Grave; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Nijcholaus die Plaetmaker duo iugera terre sita in parochia de Nuwelant 

ad locum dictum op Hoge Nuwelant inter hereditatem ....... de Nuwelant ex 

uno et inter hereditatem Gerardi de Uden ex alio tendentia cum uno fine 

ad locum dictum Wolfsdijc et cum (dg: loco dicto) reliquo fine ad 

[aqueductum] dictum den Ettijnsche Grave ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Katherine relicte quondam Walteri (dg: d) uijt Vinckel et Johanni 

eius filio [ab eisdem hereditarie] possidenda pro hereditario censu 

duorum aude scilde seu valorem dando sibi ab aliis hereditarie (dg: 

Martini) purificationis et primo termino ultra annum ex premissis 

promittens [warandiam pro premissis] et aliam obligationem deponere et 

alii cum tutore repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 B 07 f. 125v. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1389. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1389. 

 

BP 1178 f 125v 01 do 18-11-1389. 

Johannes Mersman de jongere zvw Johannes Mersman de oudere van Os verkocht 

aan Johannes Scrage een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad en akker van 

wijlen voornoemde Johannes Mersman de oudere, in Oss, ter plaatse gnd in 

die Vergarden, tussen Cristina dv voornoemde verkoper enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Johannes Mersman junior (dg: here) #filius quondam Johannis Mersman 

senioris# de Os hereditarie vendidit Johanni Scrage hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Martini et in Busco tradendam ex domistadio et agro terre (dg: dicti 

venditoris) #dicti quondam Johannis Mersman senioris# sitis in parochia 

de Os in loco dicto in die Vergarden inter hereditatem Cristine filie 

dicti venditoris ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

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

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Jordanus datum in octavis Martini. 

 

BP 1178 f 125v 02 do 18-11-1389. 

Walterus Deijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Deijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 03 do 18-11-1389. 

Henricus die Man droeg over aan Jacobus van Vrilichoven zijn vruchtgebruik 

in de helft, die aan voornoemde Jacobus gekomen was na overlijden van diens 
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zuster Metta ev voornoemde Henricus, resp. die aan hem zal komen na 

overlijden van voornoemde Henricus, in een huis en tuin in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur voor de 

huizinge van wijlen Arnoldus Berwout, tussen erfgoed van Henricus Bloijs 

enerzijds en de rosmolen aldaar anderzijds. 

 

Henricus die Man suum usufructum sibi competentem (dg: me) in medietate 

que Jacobo de Vrilichoven de morte quondam Mette eius sororis uxoris olim 

dicti Henrici successione est advoluta et post mortem dicti Henrici 

successione advolvetur in domo et orto sitis in Busco in viculo tendente 

a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco ante habitationem quondam 

Arnoldi Berwout inter hereditatem Henrici Bloijs ex uno et inter 

molendinum equorum ibidem ex alio ut dicebat supportavit dicto Jacobo de 

Vrilichoven promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 04 do 02-12-1389. 

Voornoemde Jacobus van Vrilichoven verkocht voornoemde helft aan Henricus 

die Man. 

 

Dictus Jacobus de Vrilichoven dictam medietatem vendidit Henrico die Man 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus 

et Goeswinus datum quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 125v 05 do 18-11-1389. 

Agnes gnd Stinen dochter dvw Henricus Vos beloofde aan haar natuurlijke 

zoon Reijmboldus 100 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Agnes. 

 

Agnes (dg: filia quondam) dicta Stinen dochter filia quondam Henrici Vos 

promisit #super habita et habenda# Reijmboldo suo filio naturali centum 

aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes (dg: datum supra) Scilder 

et Jordanus datum in octavis Martini. Tradetur littera dicte Agneti. 

 

BP 1178 f 125v 06 do 18-11-1389. 

Henricus en zijn zuster Hilla, kvw Godefridus Hillen soen, gaven uit aan 

Everardus gnd Mijs soen van Lijeshout een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd op Rietvoert, tussen erfg 

vw Bertha van den Nuwenhuze en Johannes Dircs soen van der Kijnderhuus 

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

van Rutgherus Moedels soen; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten aan 

voornoemde Rutgherus Moedels soen en thans voor een n-erfpacht van 20 lopen 

rogge, maat van Helmont, met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Nota. Solvit Everardus totum. 

Henricus et Hilla eius soror liberi quondam (dg: l) Godefridi Hillen soen 

cum tutore domum et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in 

parochia de (dg: .) Beke prope Arle ad locum dictum op Rietvoert inter 

hereditatem heredum quondam Berthe van den Nuwenhuze et Johannis Dircs 

soen van der Kijnderhuus ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentes cum uno fine ad mericam Rutgheri Moedels soen ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Everardo dicto Mijs soen de Lijeshout 

ab eodem hereditarie possidendos pro duobus grossis antiquis dicto 

Rutghero Moedels soen annuatim exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione viginti lopinorum siliginis mensure de Helmont danda 

(dg: sibi) dicte Hille hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum (dg: . in dictam domo) supra hereditatem predictam tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Nota Everardus promisit 

aliq.... s.... vel dedit. 
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BP 1178 f 125v 07 do 18-11-1389. 

Arnoldus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 08 do 18-11-1389. 

Voornoemde Everardus beloofde aan Henricus zvw Godefridus Hillen soen 53 

Gelderse gulden en 10 plakken of de waarde en 20 lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te leveren. 

 

Dictus Everardus promisit Henrico filio quondam Godefridi Hillen soen 

LIII Gelre gulden et X placken seu valorem et XX lopinos siliginis 

mensure de Helmont (dg: ad) a purificatione proxime futura ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 09 do 18-11-1389. 

Marcelius die Hoel en zijn broer Henricus beloofden aan Arnoldus van Kessel 

zvw Johannes Louwers soen 55 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Solvit. 

Marcelius die Hoel et Henricus eius frater promiserunt Arnoldo de Kessel 

filio quondam Johannis Louwers soen quinquaginta quinque Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum (dg: perfuturum) persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 10 do 18-11-1389. 

Johannes zvw Johannes zvw Henricus gnd die Man verkocht aan zijn zuster 

Katherina alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Johannes, gelegen onder Liemde. 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: dicti) filii quondam Henrici dicti 

#die# Man (dg: -s) omnes hereditates !de morte dicti quondam Johannis sui 

patris successione advolutas quocumque locorum (dg: consistentes s) infra 

jurisdictionem de Lijemde sitas (dg: sup) vendidit Katherine sue sorori 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 125v 11 do 18-11-1389. 

Lambertus zvw Reijnerus gnd Withoet droeg over aan Reijnerus zvw Reijnerus 

zvw voornoemde Reijnerus Withoet, tbv hem en andere erfg vw voornoemde 

Reijnerus zvw Reijnerus Withoet, de helft, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn broer Henricus zv voornoemde Reijnerus, in een 

b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Nuenen, die Hubertus zvw Henricus van 

Boert met Lichtmis in Nuenen leverde aan wijlen voornoemde Henricus zvw 

Reijnerus, gaande uit erfgoederen van voornoemde Hubertus, in Nuenen, ter 

plaatse gnd Boert. De brief overhandigen aan voornoemde Reijnerus. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Reijneri dicti Withoet medietatem sibi de morte 

quondam Henrici sui fratris filii olim dicti Reijneri successione 

advolutam in (dg: me) hereditaria paccione (dg: d) unius modii ordei 

mensure de Nuenen quam (dg: dictus quondam Henricus solv) #paccionem# 

Hubertus filius quondam Henrici de Boert solvere consuevit (dg: 

hereditarie) dicto quondam (dg: quo) Henrico filio dicti quondam Reijneri 

hereditarie purificationis et in parochia de Nuenen tradendam ex 

hereditatibus eiusdem Huberti sitis in dicta parochia de Nuenen in loco 

dicto Boert ut dicebat supportavit Reijnero filio quondam Reijneri filii 

dicti quondam Reijneri Withoet ad opus sui et ad opus aliorum heredum 

eiusdem quondam Reijneri filii quondam Reijneri Withoet promittens ratam 

servare et obligationem (dg: et) ex parte sui deponere. Testes datum 



Bosch’ Protocol jaar 1389 03. 

 

142 

supra. Tradetur littera dicto Reijnero. 

 

BP 1178 f 125v 12 do 18-11-1389. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan zijn voornoemde oom Lambertus een 

lijfpacht van ½ mud gerst, maat van Nuenen, op het leven van Heijlwigis dvw 

Henricus Jans soen van Tongerle, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Reijnerus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Lamberto suo avunculo (dg: hereditariam) vitalem pensionem dimidii 

(dg: modiorum) modii ordei mensure de Nuenen anno quolibet ad vitam 

Heijlwigis filia! quondam Henrici Jans soen de Tongerle !vixerit in 

humanis et non ultra (dg: ex omnibus suis bonis habitis et habendis et) 

purificationis et in Nuenen tradendam ex (dg: p) omnibus bonis habitis et 

habendis et cum dicta Heijlwigis mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 13 do 18-11-1389. 

Hermannus Scut zvw Willelmus die Luwe van Empel verkocht aan Godefridus zv 

Godefridus Sceijvel een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd Assmijt, tussen erfg vw Johannes gnd Hoernics enerzijds en 

Margareta Hoernics en Denkinus van Enghelen anderzijds, (2) 1 morgen land, 

in Meerwijk, ter plaatse gnd die Laren, tussen Denkinus Denen soen 

enerzijds en Ghibo Peters soen anderzijds, (3) ½ morgen land in Meerwijk, 

ter plaatse gnd op die Stripen, tussen Gertrudis Heijnen enerzijds en 

wijlen Henricus van Berze anderzijds. 

 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi die Luwe de Empel hereditarie 

vendidit Godefrido filio Godefridi Sceijvel hereditariam (dg: paccionem) 

censum trium aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et orto sitis in jurisdictione de Merewijc ad locum 

dictum Assmijt inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti Hoernics 

ex uno et inter hereditatem Margarete Hoernics et Denkini de Enghelen ex 

alio item ex uno iugero terre sito in dicta jurisdictione de Merewijc ad 

locum dictum die Laren inter hereditatem Denkini Denen soen ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Peters soen ex alio item ex dimidio iugero 

terre sito in dicta jurisdictione de Merewijc ad locum dictum #op# die 

Stripen inter hereditatem Gertrudis Heijnen ex uno et inter hereditatem 

(dg: heredum) quondam Henrici de (dg: Berz) Berze ex alio (dg: it) ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 14 do 18-11-1389. 

Johannes Sticker zv Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sticker filius Arnoldi Hoernken prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 125v 15 do 18-11-1389. 

Marcelius zvw Thomas gnd die Becker verkocht aan Johannes Pauwels soen van 

Gheffen bakker een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (vr 24-06-1390), gaande uit een huis en erf van verkoper in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van hr Tielmannus van Mulsen 

priester enerzijds en erfgoed van Johannes van Gael anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Marcelius filius quondam Thome dicti die Becker hereditarie vendidit 

Johanni Pauwels soen de Gheffen pistori hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 
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Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex domo et 

area dicti venditoris sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem domini Tielmanni de Mulsen presbitri ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Gael ex alio (dg: pro..) promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum 

dicte monete exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 B 08 f. 126. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1389. 

 in festo Elizabeth: vrijdag 19-11-1389. 

 in crastino Elizabeth: zaterdag 20-11-1389. 

 

BP 1178 f 126r 01 do 18-11-1389. 

Henricus Groeve verhuurde aan Rodolphus Vrient een huis en tuin van wijlen 

Gerardus gnd Brugman, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd op de Keer, 

naast Nijcholaus gnd Coel Roelen soen, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande heden. Rodolphus zal de onraad voor zijn rekening nemen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Groeve domum et ortum (dg: qui spec) quondam Gerardi dicti 

Brugman sitos (dg: in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

o) infra libertatem etc ad locum dictum op den Keer iuxta hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Roelen soen ut dicebat locavit Rodolpho Vrient ab 

eodem Rodolpho ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium possidendos promittens ratam servare tali condicione quod 

dictus Rodolphus solvet (dg: di) onera dicta onraet annuatim ex premissis 

solvenda dictis sex annis durantibus. Testes Scilder et Jordanus datum in 

octavis Martini. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 126r 02 do 18-11-1389. 

Hadewigis dvw Johannes gnd Witloc droeg al haar goederen, onder Helvoirt, 

over aan Willelmus Witloc. 

 

(dg: Maria) #Hadewigis# filia quondam Johannis dicti Witloc cum tutore 

omnia sua bona quocumque locorum infra parochiam de Helvoert consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit Willelmo Witloc promittens cum tutore 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 03 do 18-11-1389. 

(dg: Johannes zvw Johannes). 

 

(dg: Johannes filius quondam Johannis). 

 

BP 1178 f 126r 04 do 18-11-1389. 

Reijnboldus Aben soen van Maren beloofde aan Johannes van Bladel bakker 14 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Reijnboldus Aben soen de Maren promisit Johanni de Bladel pistori XIIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Scilder et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 05 do 18-11-1389. 

Johannes zvw Johannes zvw Henricus Mans soen deed tbv Henricus van den 

Velde zv Willelmus van den Velde afstand van (1) een stuk land, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen erfgoederen gnd Goeswijns Boenre 

enerzijds en Paulus gnd Heijnmans soen anderzijds, (2) 1 lopen, niet 

opgehoogd, land gnd een sleijc lopens saet lants, aldaar, tussen voornoemde 

Paulus enerzijds en kinderen gnd van Bijchelaer anderzijds. 
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Johannes filius quondam Johannis filii quondam Henrici Mans soen super 

pecia terre sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Groet Lijemde 

inter hereditates dictas Goeswijns Boenre ex uno et inter hereditatem 

Pauli dicti Heijnmans soen ex alio atque super una lopinata terre non 

cumulata dicta een sleijc lopens saet lants sita ibidem inter hereditatem 

dicti Pauli ex uno et inter hereditatem (dg: d) liberorum dictorum de 

Bijchelaer ex alio et super jure ad (dg: H) opus Henrici van den Velde 

filii Willelmi van den Velde renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 06 do 18-11-1389. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes zvw Henricus Mans soen verkocht aan zijn 

zuster Katherina alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Johannes, gelegen onder Liemde, uitgezonderd 

voornoemd stuk land en lopen land. 

 

Dictus Johannes omnes hereditates (dg: de) sibi #de# morte dicti Johannis 

sui patris successione advolutas quocumque locorum infra jurisdictionem 

de Lijemde sitas exceptis predictis pecia terre et lopinata terre (dg: 

supportavit) vendidit Katherine sue sorori promittens (dg: ratam) 

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

 

BP 1178 f 126r 07 do 18-11-1389. 

Theodericus zvw Theodericus van Vlimen verkocht aan Albertus van Gheffen 

(1) een stukje erfgoed, in Hintham, tussen Willelmus van den Arennest 

enerzijds en Johannes zv Nijcholaus gnd Daems soen anderzijds, (2) een 

stukje land, in Hintham, tussen Henricus gnd van Enghelant enerzijds en 

Jacobus zvw Johannes van Bruggen anderzijds, aan voornoemde Theodericus 

verkocht door voornoemde Jacobus zvw Johannes van Bruggen, met de gebouwen 

hierop. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Vlimen quandam particulam 

hereditatis sitam in Hijntam inter hereditatem Willelmi van den Arennest 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii Nijcholai dicti Daems soen ex 

alio atque particulam terre sitam in Hijntam inter hereditatem Henrici 

dicti de Eng-#h#-elant ex uno et inter hereditatem Jacobi filii quondam 

Johannis de (dg: Enghelant) Bruggen ex alio venditas predicto Theoderico 

a dicto Jacobo filio quondam Johannis de Bruggen prout in litteris #simul 

edificiis in hiis consistentibus# vendidit Alberto de Gheffen supportavit 

cum litteris (dg: et jure) et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Gerardus et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 126r 08 do 18-11-1389. 

Adam van den Kerchove verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam van den Kerchove prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 09 do 18-11-1389. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Theodericus verkoper 27 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) en 27 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Albertus promisit dicto Theoderico venditori XXVII Ghelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum atque XXVII Gelre 

gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 10 vr 19-11-1389. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Johannes van 
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Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp een n-erfcijns van 20 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren en de andere 

helft met Sint-Martinus, gaande uit 4 hoeven, in Mierlo, ter plaatse gnd op 

het Hout, (1) op Hoesschot, (2) te Gens Winkel, (3) Sneppenscoet, (4) te 

Culen. Verkoper en zijn broer hr Theodericus Rover ridder beloofden lasten 

af te handelen, uitgezonderd cijnzen en pachten. 

 

(dg: Nota. Sine valore). 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarie 

vendidit Johanni de Gheldorp #filio quondam Johannis de Gheldorp# 

hereditarium censum viginti aude scilde Francie #seu valorem# solvendum 

hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Martini ex quatuor mansis 

dicti venditoris sitis in parochia de Mierle in loco dicto opt Hout 

quorum unus op Hoesschot secundus te Gens (dg: Wijn) Winkel tercius 

Sneppenscoet et quartus (dg: d) te Culen nuncupantur atque ex attinentiis 

dictorum quatuor mansorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens (dg: super omnia wa) et cum eo 

dominus Theodericus Rover miles eius frater indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et (dg: suf) promiserunt dictus venditor et 

dominus Theodericus indivisi super omnia (dg: sufficientem facere) 

sufficientem facere. Testes #Gerardus et# Goeswinus (dg: et Jord) datum 

in festo Elizabeth. 

 

BP 1178 f 126r 11 vr 19-11-1389. 

De eerste beloofde hr Theodericus schadeloos te houden. 

 

Primus promisit dominum Theodericum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 126r 12 .. 21-04-1603. 

Deze brief en 2 andere brieven van overdracht van de cijns van 20 oude 

schilden, zijn voor de tweede maal geïngrosseerd op verzoek van hr dekaan 

mr Gisbertus Coevernicx als executor van wijlen hr en mr Petrus van de 

Water stichter van 6 beurzen voor jonge studenten. 

 

{in margine sinistra:} S solvit P. De consensu dominorum scabinorum 

oppidi de Buscoducis presens littera cum duabus aliis litteris 

transportacionis census XX alde schilde ad instantiam reverendi domini 

decani magistri (dg: Co) Gisberti Coevernicx tamquam executoris quondam 

domini et magistri Petri de Aqua fundatoris sex bursarum juniorum 

studentium sunt secundario ingrossate eo quod idem dominus decanus sub 

juramento confirmavit litteras primario expeditas fuisse deperditas sic 

quod inveniri requirent. Actum XXI aprilis XVIc tercio. 

 

BP 1178 f 126r 13 za 20-11-1389. 

Theodericus zv Adam van Heijnnen verkocht aan Nijcholaus zvw Engbertus van 

Maren een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in ‘s Bruijnen Hoeve, tussen Katherina gnd Godelden dochter 

enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, (2) 1 morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd die Twee Hoeven, tussen Johannes Grieten soen enerzijds en 

erfg vw Goddinus gnd Heijnkens soen anderzijds, (3) ½ morgen land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd op de Gansenakker, tussen Gerardus zvw Henricus 

Mudekens enerzijds en Henricus van Lent anderzijds. 

 

Theodericus filius Ade de (dg: Heijnen) Heijnnen (dg: filius quondam) 

hereditarie vendidit Nijcholao filio quondam Engberti de Maren 

hereditarium censum (dg: trium) #duorum# aude scilde Francie seu valorem 

solvendum hereditarie Remigii ex uno iugero terre sito in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in s Bruijnen Hoeve inter hereditatem Katherine 
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dicte Godelden dochter ex uno et inter (dg: here) fossatum ibidem ex alio 

atque ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco dicto die Twee 

Hoeven inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et inter 

hereditatem heredum #quondam# Goddini dicti Heijnkens soen ex alio item 

ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia in loco dicto op den 

Gansenacker inter hereditatem Gerardi filii quondam Henrici Mudekens ex 

uno et inter hereditatem Henrici de Lent ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere (dg: tali condicione annexa quod dictus census statim 

post decessum dicti emptoris ad dictum venditorem revertetur ut dictus 

emptor recognovit). Testes Gerardus et Gossuinus datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1178 f 126r 14 za 20-11-1389. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Engbertus van Maren koper beloofde, voor zich en 

zijn erfg, dat voornoemde cijns direct na zijn overlijden vervalt aan 

voornoemde verkoper en niet aan erfg van voornoemde koper. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia pro se et suis heredibus quod dictus 

census statim post decessum dicti (dg: venditoris) emptoris ad dictum 

venditorem devolvetur et non ad heredes dicti (dg: ve) emptoris scilicet 

(dg: ext) post decessum dicti emptoris dictus venditor #et eius bona 

predicta# a solucione dicti census erunt quitus salvis tamen dicto 

emptori predictis litteris (dg: in suo v) super acquisitione dicti census 

confectis in suo vigore permansuris quamdiu dictus emptor vixerit ut 

dictus venditor recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126r 15 za 20-11-1389. 

Johannes Leonii van Erpe verklaarde in vruchtgebruik te hebben (1) 9 

zilveren schalen, met elk een gewicht van 12 loet, (2) 10 zilveren lepels, 

(3) 7 bedden met toebehoren, (4) 5 kisten, (5) 3 dozijn kussens, (6) 9 

koperen potten, (7) 4 koperen ketels, (8) 2 bekkens, (9) 5½ dozijn tinnen 

schotels, en (10) ander huisraad. Leonius zv voornoemde Johannes Leonii van 

Erpe beloofde dat, direct na overlijden van voornoemde Johannes Leonii van 

Erpe, de helft van deze goederen en van alle huisraad, die voornoemde 

Johannes zal nalaten, zal gaan naar Henricus Steenwech zvw Gerardus Monics, 

voorzover ze niet versleten zullen zijn. {f.126v} Henricus Steenwech zvw 

Gerardus Monics beloofde voornoemde Johannes Leonii van Erpe en zijn zoon 

Leonius nimmer aan te spreken wegens ander huisraad, waarin Elizabeth, mv 

voornoemde Henricus Steenwech en !wv voornoemde Johannes Leonii van Erpe, 

was overleden. 

 

Johannes Leonii de Erpe palam recognovit se sub se (dg: habere) #habere# 

et sub suo usufructu possidere novem scalas argenteas quarum (dg: quis) 

qualibet ponderat XII loet item X (dg: cloc) coclearia argentea item 

septem lectos cum suis attinentiis item quinque sc#r#ina item (dg: ?tr) 

tres duodenas cussinarum item novem ollas eneas item IIII (dg: l) cacabos 

eneos item duas pelves item quinque et dimidiam duodenas scutellarum 

stannearum atque diversa alia cleijnodia et utencilia ac domicilia dicta 

huijsraet et sub recognatione sic facta (dg: promisit) constitutus coram 

nobis (dg: dictus) Leonius filius dicti Johannis (dg: filii) Leonii de 

Erpe promisit super habita et habenda quod (dg: ipse) statim post 

decessum dicti Johannis Leonii de Erpe medietas (verbeterd uit: mediatim) 

premissorum et medietatim! omnium cleijnodiorum domiciliorum ac 

domiciliorum huijsraet vocatorum (dg: porriget tradit et deliberabit 

#ad#) #[que] dictus Johannes in sua morte post se relinquet# Henrico 

Steenwech filio quondam Gerardi Monics scilicet quamcito dictus Johannes 

Leonii de Erpe via universe carnis fuerit ingressus pleno jure spectare 
!spectabit et quod ipse Leonius huiusmodi medietatem premissorum dicto 

Henrico Steenwech statim post decessum dicti Johannis Leonii tradet 
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porriget et deliberabit hoc addito quod dictus Leonius quitus erit 

....... ....... ....... ....... consumentur et annullarentur quod 

exponetur versliten. 

 

1178 mf4 B 09 f. 126v. 

 in die Elizabeth: vrijdag 19-11-1389. 

 in festo Clementis: dinsdag 23-11-1389. 

 in crastino Clementis: woensdag 24-11-1389. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1389. 

 sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1389. 

 

BP 1178 f 126v 01 vr 19-11-1389. 

(dg: notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis) #et hiis mediantibus# Henricus Steenwech filius 

quondam Gerardi (dg: Ste) Monics (dg: p q) promisit super omnia quod ipse 

(dg: Johannem Leonii de Erpe) nunquam impetet dictum Johannem Leonii de 

Erpe et Leonium eius filium occacione quorumcumque aliorum clenodiorum 

domiciliorum et utenciliorum in quibus Elizabeth mater olim dicti Henrici 

Steenwech !relicta dicti (dg: q) Johannis Leonii de Erpe decessit. Testes 

Penu et Goessuinus datum in die Elizabeth. 

 

BP 1178 f 126v 02 vr 19-11-1389. 

Johannes Leonii van Erpe beloofde aan Henricus Steenwech zvw Gerardus 

Monics 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1390) te betalen. 

 

Johannes Leonii de Erpe promisit Henrico Steenwech filium! quondam 

Gerardi Monics XX Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 03 vr 19-11-1389. 

Johannes zvw Leonius van Erpe en zijn zoon Leonius verkocht aan Martinus 

Monics een b-erfcijns van 10 pond geld, die Petrus van Waderle met Kerstmis 

moet betalen aan Engbertus gnd Ludinc Dicbier, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Petrus, welke cijns aan voornoemde Johannes Leonii van Erpe was 

verkocht door Willelmus en Henricus, kvw Walterus Bac van Broechoven, en 

Walterus zvw Walterus van Oerle. Henricus Steenwech zvw Gerardus Monics 

deed afstand. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Leonii de Erpe et Leonius eius filius 

hereditarium censum X librarum monete (dg: solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex omnibus) quem (dg: Engbertus Jo) Petrus de Waderle 

Engberto dicto Ludinc Dicbier anno quolibet hereditarie in festo 

nativitatis Domini (dg: t) solvere tenebatur de ipsius Petri bonis 

omnibus et singulis seu universis venditum dicto Johanni Leonii de Erpe a 

Willelmo et Henrico liberis quondam Walteri Bac de Broechoven et Waltero 

filio quondam Walteri de Oerle prout in litteris vendidit Martino Monics 

supportavit cum litteris et aliis promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum dicti Johannis (dg: de) Leonii deponere. Quo facto 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi Monics super dicto censu et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit [et] promisit ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 04 vr 19-11-1389. 

Voornoemde Johannes Leonii van Erpe en zijn zoon Leonius verkochten aan 

Martinus Monics een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf van verkopers, in Den Bosch, bij de 

plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Johannes van Derentheren enerzijds en 

erfgoed van Theodericus zv Bartholomeus anderzijds, reeds belast met de 
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hertogencijns. 

 

Dicti Johannes Leonii et Leonius eius filius (dg: pro) hereditarie 

vendiderunt Martino Monics hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) Johannis ex domo et area 

dictorum venditorum sitorum in Buscoducis apud locum dictum Zile inter 

hereditatem Johannis de Derentheren ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii Bartholomei ex alio ut dicebat promittens super (dg: 

omnia warandiam) habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 05 vr 19-11-1389. 

Thomas van den Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 126v 03}. 

Thomas de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 06 di 23-11-1389. 

Engbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 3 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Nijcholaus van Berze enerzijds en 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere anderzijds. 

 

Engbertus Ludinc filius quondam Petri Pijnappel hereditarie vendidit Ade 

de Mierd hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex tribus iugeribus terre (dg: dicti ve) sitis in 

loco dicto die Hoeven inter hereditatem Nijcholai de Berze ex uno et 

inter hereditatem Henrici Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Goessuinus et 

Jordanus datum in festo Clementis. 

 

BP 1178 f 126v 07 di 23-11-1389. 

Lambertus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 08 vr 19-11-1389. 

Nijcholaus zvw Mathijas Cleijnael droeg over aan Godefridus van Driel ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Henricus zvw 

voornoemde Mathijas, in 1/5 deel, dat aan voornoemde wijlen Henricus 

behoorde, in een huis en erf van wijlen voornoemde Mathijas, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Walterus van Vucht enerzijds en 

erfgoed van Andreas Tijmmerman anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Mathije Cleijnael quartam partrem sibi de morte 

quondam Henrici sui fratris filii dicti quondam Mathije successione 

advolutam in una quinta parte que spectabat ad dictum #quondam# Henricum 

in domo et area dicti quondam Mathije sita in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Walteri de Vucht ex uno et inter hereditatem Andree 

Tijmmerman ex alio ut dicebat supportavit Godefrido de Driel promittens 

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

Jordanus datum in festo Katherine. 

 

BP 1178 f 126v 09 wo 24-11-1389. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Hubertus 

van Ghemert zvw Johannes gnd Swenolden soen beloofden aan Ludingus zvw 

Jacobus van Uden en Zibertus van Hoculem 216 Gelderse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 
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Dominus Willelmus de Aa miles Arnoldus Sta de Penu et Hubertus de Ghemert 

filius quondam (dg: J) Johannis dicti Swenolden soen promiserunt Ludingo 

filio quondam Jacobi de Uden et Ziberto de Hoculem ducentos et XVI Gelre 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

dictus Stamelart de Penu et Jordanus datum in crastino Clementis. 

 

BP 1178 f 126v 10 wo 24-11-1389. 

Henricus van Zulikem en Arnoldus Berwout beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 41 oude schilden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389; 6+25=31 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus de Zulikem et Arnoldus Berwout promiserunt Philippo Jozollo etc 

(dg: XLI) #XLI# aude scilde ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Spanct et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 11 wo 24-11-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 126v 12 vr 26-11-1389. 

Nicholaus zvw Denekinus zvw Arnoldus Gruijter van Os verkocht aan Jacobus 

Loze 2/3 deel van een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Nuland, ter 

plaatse gnd Wilshuizen, tussen Nicholaus Becker enerzijds en Theodericus 

Zuetmollic en Henricus zv Elisabeth gnd Meus anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, te weten het 2/3 deel richting Hees, aan 

voornoemde Nicholaus uitgegeven door Goessuinus Model zvw Bertoldus zv 

Theodericus, belast met de cijns en de pacht in de brief vermeld. 

 

Nicholaus filius quondam Denekini filii quondam Arnoldi Gruijter de Os 

duas tercias partes domus et orti et hereditatis #sibi adiacentis# sitis 

in parochia de Nuwelant (dg: int) in loco dicto Wilshuijsen inter 

hereditatem Nicholai Becker ex uno et hereditatem Theoderici Zuetmollic 

et !et Henrici filii Elisabeth dicte Meus ex alio tendentium cum uno fine 

ad communem platheam scilicet illas duas (dg: terras) tercias partes que 

site sunt versus Hees datas ad pactum dicto Nicholao a Goessuino Model 

filio quondam Bertoldi filii Theoderici prout in litteris hereditarie 

vendidit Jacobo Loze supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes) exceptis censu 

et paccione in dictis litteris contentis. Testes Goessuinus et Gestel 

datum in crastino Katherine. 

 

BP 1178 f 126v 13 vr 26-11-1389. 

Henricus zvw Denekinus zv Arnoldus Gruijter van Os verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Denekini filii Arnoldi Gruijter de Os prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 126v 14 za 27-11-1389. 

Nicholaus zvw Ancelmus Tijmmerman droeg over aan Willelmus Scilder een 

b-erfpacht van 18 lopen rogge, Bossche maat, die Leonius van Antwerpia 

bontwerker beloofd had aan voornoemde Nicholaus, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit 1/6 deel van de goederen van wijlen 

Gerardus Scilder grootvader van voornoemde Nicholaus, gnd het Goed te 

Kerchoeve, in Moergestel, met toebehoren, beesten en varend goed. 

 

Nicholaus filius quondam Ancelmi Tijmmerman hereditariam paccionem XVIII 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Leonius de Antwerpia pellifex 

promiserat se daturum et soluturum dicto Nicholao hereditarie 

purificationis et supra bona infrascripta tradere ex sexta parte bonorum 
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quondam Gerardi Scilder avi dicti Nicholai dictorum (dg: communiter) 

tGoet te Kerchoeve sitorum in parochia de Gestel prope Oesterwijc et in 

attinentiis dicte sexte partis singulis et universis quocumque locorum 

sitis necnon ex sexta parte (dg: bonorum) bestiarum et bonorum pecoralium 

dictorum bonorum prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

Scilder cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Goessuinus et Jordanus datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1178 f 126v 15 .. 04-02-1629. 

Handrix Woudijn? tot Schijndel heeft, als eigenaar van de onderpanden, deze 

pacht van 1½ mud rogge gelost. 

 

Handrix Woudijn? tot Schijndel als proprietaris van de onderpanden aen 

sijn handen heeft affgelost ende gequeten desen pacht van een ?delf mud 

roggen in dit bijstaende contract begrepen. Actum IIII februarii anno 

XVIc XXIX ... test W van den ....... 

 

1178 mf4 B 10 f. 127. 

 in die Elizabeth: vrijdag 19-11-1389. 

 in festo Andree: dinsdag 30-11-1389. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1389. 

 

BP 1178 f 127r 01 vr 19-11-1389. 

Johannes Lijerinc van Straten, zijn zoon Henricus en Gheerlacus Cnode zvw 

Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 54 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390; 

11+31+31+15=88 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Lijerinc de Straten Henricus eius filius Gheerlacus Cnode filius 

quondam (dg: Gerardi Cnod) Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode 

promiserunt Philippo Jozollo etc LIIII aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes Penu et 

Goessuinus datum in die Elizabeth. 

 

BP 1178 f 127r 02 vr 19-11-1389. 

De eerste twee zullen Gheerlacus schadeloos houden. 

 

+. 

Duo primi servabunt Gheerlacum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 03 di 30-11-1389. 

Henricus zvw Everardus gnd des Bruinen soen droeg over aan zijn zuster 

Katherina de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Egidius 

Vogel met Sint-Remigius moet betalen aan voornoemde Henricus en zijn zuster 

Katherina, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug, tussen Arnoldus van Berlikem enerzijds en wijlen 

Petrus Ghenen soen anderzijds. Is dienstmaagd van Johannes van de Dijk. 

 

Henricus filius quondam Everardi dicti des Bruinen soen medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XL solidorum monete quem censum XL 

solidorum Egidius Vogel dicto Henrico et Katherine eius (dg: ux) sorori 

solvere tenetur hereditarie Remigii ex pecia terre sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode ultra pontem inter hereditatem Arnoldi 

de Berlikem ex uno et hereditatem quondam Petri Ghenen soen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicte Katherine sue sorori promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere ex parte sui. Testes 

Scilder et Goessuinus datum in festo (dg: K) Andree. Est ancilla Johannis 

de Aggere. 
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BP 1178 f 127r 04 di 30-11-1389. 

Katherina dvw Everardus gnd des Brunen soen en haar zoon Henricus droegen 

over aan Henricus bv voornoemde Katherina 1/8 deel van een beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, ter plaatse gnd die Hautaert, tussen 

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

Henricus anderzijds, te weten de helft richting het erfgoed van voornoemd 

klooster, met houtwas. 

 

Katherina filia quondam Everardi dicti (dg: Bruij) des Brunen soen cum 

tutore et Henricus eius filius (dg: medietatem) #octavam partem# ad se 

spectantem cuiusdam (dg: pecie terre) #prati# site in parochia de 

Berlikem in (dg: di) loco dicto Middelrode ad locum dictum die Hautaert 

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

hereditatem Henrici fratris dicte Katherine ex alio scilicet illam 

octavam partem que sita est versus dictam hereditatem dicti conventus cum 

lignicrescentia dicte octave partis ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Henrico fratri dicte Katherine promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 127r 05 do 02-12-1389. 

Johannes Boet gaf uit aan Petrus Nouden soen een stuk land, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan die Rijt, tussen kvw Walterus die Bont enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van Arle en met 

het andere eind aan Petrus van Holten; de uitgifte geschiedde voor 1/12 

deel van 1 oude groot aan Johannes Enoden en thans voor een n-erfpacht van 

4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Boet peciam terre (dg: sitam) in parochia de Tilborch (dg: in 

loco) ad locum dictum aen die Rijt inter hereditratem liberorum quondam 

Walteri die Bont ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Johannis de Arle (dg: ex) et cum reliquo fine ad 

hereditatem Petri de Holten in ea quantitate qua ibidem sita est dedit ad 

hereditariam paccionem Petro Nouden soen ab eodem hereditarie possidendam 

pro una duodecima parte unius grossi antiqui (dg: domino fundi) Johanni 

Enoden exinde solvenda danda etc atque pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissa promittens warandiam pro 

premissa et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Gerardus et Goessuinus datum quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 127r 06 do 02-12-1389. 

Hr Antonius van der Weteringen ridder verkocht aan Robbertus van den Braec 

een n-erfpacht van 8 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande 

uit (1) een stuk land gnd dat Heijtveld, in Sint-Oedenrode, tussen Johannes 

van Risingen enerzijds en Henricus van der Oever anderzijds, (2) een akker, 

in Sint-Oedenrode, rondom tussen Johannes van Risingen, (3) een akker, gnd 

die Neepakker, in Sint-Oedenrode, rondom tussen voornoemde verkoper, (4) 

ongeveer 28 bunder land, naast de plaats gnd die Vloet, beiderzijds tussen 

de gemeint, reeds belast met grondcijnzen. 

 

(dg: .......). 

Dominus Antonius van der Weteringen miles hereditarie vendidit Robberto 

van den Braec hereditariam paccionem octo modiorum ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Rode sancte Ode tradendam ex pecia terre dicta dat Heijtvelt sita in 

parochia de Rode sancte Ode inter hereditatem Johannis de Risingen ex uno 

et inter hereditatem Henrici van der Oever ex alio item ex agro (dg: 

sito) dicti venditoris sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

de Risingen circumquaque coadiacentem item ex agro dicto die Neepacker 
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sito in dicta! inter hereditatem dicti venditoris circumquaque 

coadiacentem item ex viginti octo bonariis terre vel circiter sitis (dg: 

in dicta parochia) iuxta locum dictum die Vloet #(dg: ad locum dictum 
?Scoervoert)# inter (dg: communem) communitatem ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 07 do 02-12-1389. 

Johannes van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 08 do 02-12-1389. 

Emondus van Hellu maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Proest van Bucstel met zijn goederen. 

 

Emondus de Hellu omnes vendiciones (dg: factas) et alienaciones factas 

per Johannem Proest de Bucstel cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 127r 09 do 02-12-1389. 

Reijnerus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven verkocht aan Walterus 

zvw Walterus gnd Sculenborch een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd in 

die Scive van Tilborch, tussen voornoemde Walterus zvw Walterus Sculenborch 

enerzijds en Johannes van Broechoven anderzijds. 

 

Solvit. 

Reijnerus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven peciam terre 

sitam in parochia de (dg: Riel) Tilborch in loco dicto in die Scive van 

Tilborch inter hereditatem Walteri filii quondam Walteri (dg: fi) dicti 

Sculenborch ex uno et inter hereditatem Johannis de Broechoven ex alio 

vendidit dicto Waltero filio quondam Walteri Sculenborch promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 10 do 02-12-1389. 

Jacobus van Laerhoven verkocht aan Nijcholaus van Laerhoven 3/14 deel in de 

helft van alle goederen, waarin Arnoldus Bac Spilmaker en zijn vrouw 

Margareta van der Voert waren overleden, te weten van de helft die aan erfg 

vw voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus 

Bac en Margareta. 

 

Solvit. 

Jacobus de Laerhoven tres quartadecimas partes (dg: sibi de morte quondam 

ad se spectantes in omnibus bonis in quibus Arnoldus quondam Bac die 

Spilmaker et Margareta van der Voert eius uxor decesserunt quocumque 

sitis vendidit Nijcholao de Laerhoven promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere) ad se spectantes (dg: in omnibus bo) 

in medietate omnium (dg: b) bonorum in quibus Arnoldus Bac Spilmaker et 

Margareta van der Voert eius uxor decesserunt quocumque locorum 

consistentium sive sitorum scilicet tres quartadecimas partes relique 

medietatis dictorum bonorum omnium que medietas heredibus dicte quondam 

Margarete de morte dictorum quondam Arnoldi Bac #(dg: scilicet dividendo 

dicta bona omnia)# et Margarete successione est advoluta ut dicebat 

vendidit Nijcholao de Laerhoven promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 11 do 02-12-1389. 

De broers Willelmus en Ghisbertus, kvw Ghibo gnd Lobbeken, maakten een 

erfdeling van alle goederen, waarin hun voornoemde vader Ghibo Lobbeken was 

overleden, en waarin hun moeder Elizabeth wv voornoemde Ghibo Lobbeken zal 
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overlijden, gelegen onder Schijndel. Voornoemde Ghisbertus kreeg een beemd, 

gnd die Kamp van Eirde, ter plaatse gnd Eirde, tussen Rodolphus 

Weijndelmoeden soen enerzijds en Henricus van Dubbel anderzijds. 

 

Willelmus et Ghisbertus fratres liberi quondam Ghibonis dicti Lobbeken 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de omnibus 

hereditatibus in quibus dictus quondam Ghibo Lobbeken eorum pater 

decessit (dg: quocumque locorum inf) et in quibus Elizabeth (dg: relic) 

eorum mater relicta dicti quondam Ghibonis Lobbeken decedet quocumque 

locorum infra parochiam de Scijnle sitis ut dicebant mediante qua 

divisione quoddam pratum dicti quondam Ghibonis Lobbeken (dg: situm in 

dicta parochia in loco dicto Eirde) dictum die Camp (dg: Cam) van Eirde 

situm in dicta parochia in loco dicto Eirde inter hereditatem (dg: 

Johannis van den Hoevel) #Rodolphi Weijndelmoeden soen# ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Dubbel ex alio ut dicebat dicto Ghisberto cessit 

in partem ut Willelmus predictus recognovit super quo et jure sibi 

competente et competituro ad opus dicti Ghisberti renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui quorumcumque 

aliorum heredum dicti Ghibonis Lobbe deponere et quod ipse (dg: ipse) 

Willelmus omnes alios heredes dicti quondam Ghibonis Lobbeken perpetue 

tales habebit quod nunquam presument se jus in dicto (dg: campo) #prato# 

habere etc. 

 

BP 1178 f 127r 12 do 02-12-1389. 

Voornoemde Willelmus kreeg alle andere erfgoederen, waarin voornoemde Ghibo 

Lobbeken was overleden en voornoemde weduwe Elizabeth zal overlijden, onder 

Schijndel gelegen. 

 

Et mediante qua divisione omnes alie hereditates in quibus dictus quondam 

Ghibo Lobbeken decessit et in quibus dicta Elizabeth eorum relicta 

decedet quocumque locorum infra dictam parochiam site dicto Willelmo 

cesserunt in partem super quibus etc promittens ratam servare. Testes 

Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 13 do 02-12-1389. 

Willelmus zvw Ghibo gnd Lobbeken gaf uit aan Arnoldus gnd Willems soen een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, naast een gemene weg, gnd 

de Vulendijk, enerzijds en kvw Reijnkinus die Brouwer anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1391). 

 

Willelmus filius quondam Ghibonis dicti Lobbeken peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto Eilde iuxta communem plateam dictam den 

Vulendijc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Reijnkini die 

Brouwer ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo dicto 

Willems soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligatiobnem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 14 do 02-12-1389. 

Ghisbertus zv Ghibo Lobbeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus filius Ghibonis Lobbeken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 127r 15 later handschrift. 

Hanricus van Liebergen heeft bekent dat Wijnre? + ...... #. 
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BP 1178 f 127r 16 do 02-12-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 41 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo XLI Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127r 17 do 02-12-1389. 

Henricus zvw Godefridus gnd van Hermalen beloofde aan Arnoldus Willems soen 

57 Gelderse gulden of de waarde en 26½ plak met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti de Hermalen promisit Arnoldo 

Willems soen LVII Gelre gulden seu valorem et XXVI et dimidiam placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 B 11 f. 127v. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 

BP 1178 f 127v 01 do 02-12-1389. 

Andreas en zijn zuster Elizabeth, kvw Theodericus Mersman de oudere, 

verkochten aan Petrus van Drueten verwer 6½ hont land, in Oss, ter plaatse 

gnd in Kocs Cloet, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en kv 

Johannes Weijlen soen anderzijds. 

 

Andreas et Elizabeth eius soror liberi quondam Theoderici Mersman 

senioris cum tutore sex et dimidium hont terre sita in parochia de Os in 

loco dicto in Kocs Cloet inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex 

uno et inter hereditatem liberorum (dg: quond) Johannis Weijlen soen ex 

alio ut dicebant vendiderunt Petro de Drueten tinctori promittentes cum 

tutore warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes Penu 

et Gerardus datum (dg: in crastino) quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 127v 02 do 02-12-1389. 

Arnoldus zv Rodolfus zvw Arnoldus Vrient verkocht aan Johannes zvw Danijel 

gnd Engbrechts soen een stukje land, in Schijndel, naast de kerk aldaar, 

tussen Willelmus van Overacker enerzijds en Engbertus Peters soen 

anderzijds, belast met een cijns aan het klooster van Sint-Truiden. 

 

Arnoldus filius Rodolfi filii quondam Arnoldi (dg: Vrient) Vrient 

particulam terre sitam in parochia de Scijnle iuxta ecclesiam ibidem 

inter hereditatem Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem 

Engberti Peters soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Danijelis dicti Engbrechts soen (dg: ex alio ut dicebat) 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu conventui 

sancti Trudonis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 03 do 02-12-1389. 

Engbertus Peters soen vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Engbertus Peters soen prebuit et (dg: reportavit testes datum supra) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 04 do 02-12-1389. 

Godefridus Sceijnckel en Johannes Mol en diens broer Ghibo, kvw Ghibo 

Sceijnckel, gaven uit aan Johannes gnd Aben soen van Ghestel een stuk land, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Johannes van Vucht enerzijds en 

een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en 

cijnshoenderen, en thans voor een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche 
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maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus Sceijnckel #et Johannes Mol et Ghibo eius frater liberi 

quondam Ghibonis Sceijnckel# (dg: medietatem ad se spectantem) peciam 

terre sita! in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

Johannis de Vucht ex uno et (dg: inter) communem plateam ex alio dederunt 

ad hereditariam paccionem Johanni (dg: filio) dicto Aben soen de Ghestel 

ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: pro) censibus et pullis 

censualibus exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione X 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda (dg: dicto) dicto Godefrido 

a dicto Johanne hereditarie purificationis (dg: et primo) et in Busco ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam! deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 05 do 02-12-1389. 

Voornoemde Johannes Aben soen en hr Henricus nzvw Jacobus koster in Boxtel 

priester beloofden aan Godefridus Sceijnckel 32½ Hollandse gulden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes (dg: Abe) Aben soen et dominus Henricus filius quondam 

naturalis Jacobi custodis (dg: d) in Bucstel #presbiter# promiserunt 

Godefrido Sceijnckel XXXII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 06 do 02-12-1389. 

Godefridus Sceijnckel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

20 schelling, die Hilla gnd Coenen aan voornoemde Godefridus betaalt, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Egidius gnd Witskelen, in Den Bosch, in 

de Beurdse Straat. 

 

Godefridus Sceijnckel hereditarium censum viginti solidorum quem Hilla 

dicta Coenen dicto Godefrido solvere tentur ex hereditate quondam Egidii 

dicti Witskelen sita in Busco in vico dicto Buertsche Straet monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 07 do 02-12-1389. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Rodolphus gnd Bever, verkochten aan 

Willelmus Boerten soen 1 bunder beemd, in Schijndel, naast de plaats gnd 

die Hezewijkse Steeg, tussen Willelmus Boerten soen enerzijds en Johannes 

die Wit anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene steeg, belast met 

1 oude groot. 

 

Johannes et (dg: Ro) Theodericus fratres liberi quondam Rodolphi dicti 

Bever unum bonarium prati situm in parochia de Scijnle iuxta locum dictum 

die Hezewijchsche Stege inter hereditatem Willelmi Boerten soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Wit ex !uno tendens cum uno fine ad 

communem stegam hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Boerten soen (dg: 

filio quondam Henrici Boerten #dicti# Boerct) promittentes warandiam et 

obligationem deponere excepto (dg: censu domini fu) uno grosso antiquo 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 08 do 02-12-1389. 

Henricus van Hermalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Hu) Henricus de Hermalen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 09 do 02-12-1389. 

Wautgherus nzvw hr Goeswinus Moedel investiet van de kerk van Lithoijen 

beloofde aan Johannes die Hoessche 8 Gelderse gulden of de waarde en 1 mud 

gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 
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leveren. 

 

Wautgherus filius naturalis domini quondam Goeswini Moedel investiti olim 

ecclesie de Lijttoijen promisit Johanni die Hoessche octo Ghel gulden seu 

valorem et unum modium (dg: si) ordei mensure de Busco ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 10 do 02-12-1389. 

Johannes zvw Johannes Swalmen soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan Willelmus Bernts soen 5½ hont land, in Lith, ter plaatse gnd in de 

Goerden, tussen voornoemde Willelmus Bernts soen enerzijds en Petrus 

Herbrechts soen anderzijds, belast met 2 penning cijns en 9 voet maasdijk, 

in Lith, tussen de dijk van Lambertus Zebrechts soen enerzijds en de dijk 

van Matheus Zelen soen anderzijds. 

 

Johannes (dg: dictus) filius (dg: Joh) quondam Johannis Swalmen soen 

quinque et dimidium hont terre sita in parochia de Lijt in loco dicto in 

den Goerden inter hereditatem Willelmi (dg: filii) Bernts soen ex uno et 

inter hereditatem Petri Herbrechts soen ex alio supportavit dicto 

Willelmo Bernts soen #in modum dnce.. permutationis etc# promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis census exinde 

solvendis et exceptis novem pedatis aggeris Mose (dg: ad hoc de jure 

spectantibus) sitis in dicta parochia inter aggerem Lamberti Zebrechts 

soen et inter (dg: hereditatem) aggerem Mathei Zelen soen ad hoc 

spectantibus. 

 

BP 1178 f 127v 11 do 02-12-1389. 

Voornoemde Willelmus Bernts soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan Johannes zvw Johannes Swalmen soen 2 hont land in Lith, ter plaatse gnd 

die Stege Akkers, tussen Willelmus van Hees enerzijds en Hilla Nouten 

anderzijds, belast met 1 obool cijns, 10 voet maasdijk en 10 voet maasdijk. 

 

Solvit. Debent XVIII denarios. 

Dictus Willelmus Bernts soen duo hont terre sita in parochia de Lijt (dg: 

inter) in loco dicto die Steghe Ackeren inter hereditatem Willelmi de 

Hees ex uno et inter hereditatem Hille Nouten ex alio ut dicebat 

supportavit Johanni filio quondam Johannis Swalmen soen #in modum dnte... 

permutationis etc# promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

uno obulo census exinde solvendo et exceptis (dg: viginti pedati) decem 

pedatis aggeris Mose et decem pedatis aggeris Mose ad dicta duo hont 

terre de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 12 wo 01-12-1389. 

Destijds had hr Theodericus Rover ridder verhuurd aan Godefridus Punder een 

kamp, gnd die Lieskamp, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoghaert, tussen 

Martinus Monics enerzijds en voornoemde hr Theodericus anderzijds, voor een 

periode van 6 jaar, per jaar voor 13 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde hr Theodericus 

droeg thans over aan Wiskinus zv Theodericus Neven soen 13 oude schilden, 

die afgelopen Sint-Martinus aan hem waren vervallen, en al het geld dat hij 

van deze huur nog zal ontvangen. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles quendam 

campum dictum die Lijescamp situm in parochia de Merewijc ad locum dictum 

die Hoghaert inter hereditatem Martini Monics ex uno et inter hereditatem 

dicti domini Theoderici (dg: Ro) ex alio locasset Godefrido Punder ab 

eodem Godefrido ad spacium sex annorum possidendum anno quolibet dictorum 

sex annorum pro tredecim aureis denariis antiquis! seu pro alio pagamento 

eiusdem valoris dandis dicto domino Theoderico anno quolibet dictorum sex 

annorum Martini prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus dominus Theodericus XIII aude scilde seu valorem qui 
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sibi prevenerunt in festo Martini proxime (dg: fu) preterito atque totam 

pecuniam dicto domino Theoderico Rover occacione dicte locacionis 

proveniendam in quibuscumque terminis solucionis dicte locacionis futuris 

supportavit Wiskino filio Theoderici Neven soen cum litteris et jure (dg: 

occacione dc). Testes (dg: Sta et) Penu et Goessuinus datum in crastino 

Andree. 

 

BP 1178 f 127v 13 do 02-12-1389. 

Rodolphus zv Theodericus van den Broec beloofde aan Henricus zvw Cristianus 

van den Hout 29¼ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Rodolphus (dg: van de) filius Theoderici van den Broec promisit Henrico 

filio quondam Cristiani van den Hout (dg: .) viginti novem Gelre gulden 

(dg: ?et) et quartam partem unius Ghelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Gerardus datum qta post 

Andree. 

 

BP 1178 f 127v 14 do 02-12-1389. 

Henricus zv Ghibo gnd Clueckinc beloofde aan Rodolphus van den Broec 20 

Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1390) 

te betalen. 

 

Henricus filius Ghibonis dicti Clueckinc promisit Rodolpho van den Broec 

XX Gelre gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 15 do 02-12-1389. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant verkocht aan 

Heijmericus zvw Johannes Buc (1) 4 hont land, in Lith, ter plaatse gnd in 

de Ham, tussen de dijk gnd de Hamdijk enerzijds en Wijerus Hadewigen soen 

anderzijds, (2) een erfgoed gnd anderhalve beemd, in Lith, ter plaatse gnd 

in de Ham, tussen voornoemde Wierus enerzijds en Henricus Vos anderzijds, 

(3) een erfgoed gnd een beemd, aldaar, tussen een zekere Pijec zv Henricus 

Vos enerzijds en Truda Sluijters anderzijds, (4) een erfgoed gnd een beemd, 

aldaar, tussen Metta Pouwels enerzijds en Aleijdis Enghelen dochter 

anderzijds, (5) ½ morgen land, aldaar, tussen kv Johannes Buc Aelbrects 

soen enerzijds en Marcelius gnd Zeel Pape Willems soen anderzijds. 

 

Gerardus (dg: filius) de Bucstel filius (dg: P) quondam Johannis dicti 

Pape Jan de Nuwelant quatuor hont terre sita in parochia de Lijt in loco 

dicto in den Ham inter (dg: he) aggerem dictum den (dg: Han) Hamdijke ex 

uno et inter hereditatem Wijeri Hadewigen soen ex alio item hereditatem 

dictam (dg: d) onderhalven beemt sitam in (dg: d) parochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Wieri ex uno et inter hereditatem 

Henrici Vos ex alio item (dg: unum pratum) hereditatem dictam een beemt 

sitam ibidem inter hereditatem cuiusdam dicti Pijec filii Henrici Vos ex 

uno et inter hereditatem Trude Sluijters ex alio item hereditatem dictam 

enen beemt sitam #ibidem# inter hereditatem Mette Pouwels ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Enghelen dochter ex alio item dimidium iuger terre 

situm ibidem inter hereditatem liberorum Johannis Buc Aelbrects soen ex 

uno et inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Pape Willems soen ex alio ut 

dicebat vendidit Heijmerico filio quondam Johannis Buc promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 16 do 02-12-1389. 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Wiskens verkocht aan Johannes zv Arnoldus van 

Gunterslaer, tbv diens zuster Elizabeth dv Arnoldus van Gunterslaer, ½ 

lopen gerstland, in Erp, in een kamp gnd dat Bunt, tussen voornoemde 

Elizabeth enerzijds en kv Rodolphus gnd Roef Quademaet anderzijds. 
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Heijlwigis filia quondam Johannis dicti Wiskens cum tutore dimidiam 

lopinatam terre (dg: siligin) ordeacee sitam in parochia de (dg: p) Erpe 

in quodam campo dicto dat (dg: Lune Bunt) Bunt inter hereditatem 

Elizabeth filie Arnoldi de Gunterslaer ex uno et inter hereditatem 

liberorum Rodolphi dicti Roef Quademaet ex alio vendidit (dg: dicte 

Elizab) Johanni filio Arnoldi de Gunterslaer ad opus dicte Elizabeth sue 

sororis promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 127v 17 do 02-12-1389. 

Nijcholaus Lijbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Lijbrechts soen prebuit et reportavit. #Testes# datum supra. 

 

1178 mf4 B 12 f. 128. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 

BP 1178 f 128r 01 do 02-12-1389. 

Willelmus die Cuper van Dijnter verkocht aan Adam van Mierd een n-erfcijns 

van 6 maartse hoenderen, met Sint-Remigius, en 4 kapoenen, met Sint-Thomas, 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Dinther, 

tussen Johannes Slijnnincs enerzijds en Yda gnd Quedens anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 35 schelling gemeen paijment, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Paulus die Hoppenbrouwer moet betalen aan 

voornoemde verkoper, gaande uit een hofstad, in Dinther, tussen wijlen 

Leonius van Langvelt enerzijds en Willelmus die Wever anderzijds. 

 

Willelmus die (dg: Cu) Cuper #de Dijnter# hereditarie vendidit Ade de 

Mierd hereditarium censum sex pullorum (dg: p) marciorum dictorum 

mertsche hoenre solvendorum hereditarie Remigii et (dg: sex) quatuor 

caponum solvendorum hereditarie Thome et in Busco ex domo et orto (dg: 

dicti) cum suis attinentiis dicti venditoris sitis in parochia de Dijnter 

inter hereditatem Johannis Slijnnincs ex uno et inter hereditatem Yde 

dicte Quedens ex alio atque ex hereditario censu XX solidorum quem Paulus 

die Hoppenbrouwer dicto venditori solvere tenetur ex quodam (dg: dost) 

domistadio sito in parochia predicta inter hereditatem (dg: d) quondam 

Leonii de Langvelt ex uno et inter hereditatem Willelmi die Wever ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XXXV solidorum communis pagamenti ex 

dictis domo et orto de jure solvendo et sufficientem facere. Testes Penu 

et Gerardus datum quinta post Andree. 

 

BP 1178 f 128r 02 do 02-12-1389. 

Johannes Aleijten soen van den Noddenvelt verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfrente van 6 maartse hoenderen met Sint-Remigius te leveren en 6 

kapoenen met Sint-Thomas in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Heeswijk, tussen Herbergis Funsels enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond 

gemeen paijment en een b-erfpacht van 12 lopen rogge. 

 

Johannes Aleijten soen van den Noddenvelt hereditarie vendidit Ade de 

Mierd hereditarium (dg: ce) redditum sex pullorum martiorum solvendorum 

hereditarie Remigii #et sex caponum solvendorum hereditarie Thome# et in 

Busco tradendorum ex domo et orto et hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem Herbergis Funsels ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu 

quatuor librarum communis pagamenti et hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 128r 03 do 02-12-1389. 

Amelius zvw Johannes gnd Bael van Roesmalen verkocht aan Johannes van 

Swalmen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen Ambrosius gnd Broes Balen soen enerzijds 

en een weg gnd die Kerkweg anderzijds, (2) ½ morgen land, in Rosmalen, 

achter de plaats gnd Heze, tussen Theodericus Tolinc enerzijds en Gerardus 

Hals anderzijds, (3) een stuk land, in Rosmalen, tussen Ancelmus Tolinc 

enerzijds en Emondus van Bruggen anderzijds, reeds belast met 1 spint 

rogge, 4 penningen, 8 penningen en 1 ort. 

 

Amelius filius quondam Johannis dicti (dg: La) Bael de Roesmalen 

hereditarie vendidit Johanni de Swalmen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in 

Busco tradendam ex (dg: d) pecia terre sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Balen 

soen ex uno et inter (dg: he) viam dictam die Kercwech ex alio atque ex 

dimidio iugero terre sito in #dicta# parochia retro locum dictum Heze 

inter hereditatem Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Hals ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem Ancelmi Tolinc ex uno et inter hereditatem Emondi de Bruggen 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

#uno spijnt siliginis et# quatuor denariis et octo denariis et uno ort ex 

premissis solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128r 04 vr 03-12-1389. 

Theodericus van der Sidewijnden zvw Johannes van der Sidewijnden verklaarde 

ontvangen69,70,71 te hebben van Amelius apotheker, voor Elizabeth dvw 

Theodericus apotheker, de achterstallige termijnen die aan voornoemde 

Elizabeth ontbraken van de afgelopen 3 jaren, van een lijfrente van 9 

Antwerpse schilden, die voornoemde Amelius moet betalen aan voornoemde 

Elizabeth. 

 

Theodericus van der Sidewijnden filius quondam Johannis van der 

Sidewijnden recognovit se recepisse #ab Amelio apothecario# ex parte et 

nomine Elisabeth filie quondam Theoderici apothecarii omnia arrastagdia 

dicte Elisabeth de tribus annis proxime preteritis deficientia de vitali 

pensione novem Andwerp scilde (dg: dicte Elis) quam dictus Amelius dicte 

Elisabeth annuatim ad eius vita solvere tenetur ut dicebat et promisit 

super omnia si dictus Amelius a dicta Elisabeth vel ab aliquo ex parte 

dicte Elisabeth impetetur et dampnum sustinetur extunc idem Theodericus 

dictum Amleium indempnem servabit. Testes Penu et Scilder datum sexta 

post Andree. 

 

BP 1178 f 128r 05 vr 03-12-1389. 

Willelmus zv Johannes Witte verkocht aan Ghiselbertus zv Henricus nzvw hr 

Godefridus van Auden Hoeven een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Oirschot, tussen de dekaan van Sint-Oedenrode enerzijds en Yda Vaes 

anderzijds, (2) een beemd gnd Marten Beemd, gelegen tegenover voornoemd 

huis, welke erfpacht aan hem verkocht was door voornoemde Henricus nzv hr 

Godefridus van Auden Hoeven. De brief overhandigen aan Rutgerus zv 

                         
69 Zie ← BP 1177 f 004r 03 ma 20-10-1382, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
70 Zie ← BP 1177 f 199r 07 za 08-07-1385, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 schilden, geld van Brugge. 
71 Zie → BP 1178 f 280r 10 vr 29-07-1390, betaling van 2 jaar achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
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voornoemde koper. 

 

Willelmus filius Johannis Witte hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis Domini et 

in Oerscot tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Oerscot inter 

hereditatem decani de Rode ex uno et inter hereditatem Yde Vaes ex alio 

atque ex (dg: epcia terre) quodam prato dicto communiter Marten Beemt 

sito in oppositum domus supradicte venditam sibi ab Henrico filio 

naturali domini Godefridi de Auden Hoeven prout in litteris hereditarie 

vendidit Ghiselberto filio dicti Henrici filii naturalis dicti (dg: quo) 

domini Godefridi de Auden Hoeven supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Vladeracken et Scilder datum ut supra. Detur Rutgero filio dicti 

emptoris. 

 

BP 1178 f 128r 06 vr 03-12-1389. 

Petrus zvw Engbertus gnd Lambrechts soen beloofde aan Arnoldus van Kessel 

zvw Arnoldus Louwers soen 73 Hollandse gulden en 23 franken of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Engberti dicti Lambrechts soen promisit super omnia 

Arnoldo de Kessel filio quondam Arnoldi Louwers soen LXXIII Hollant 

gulden et XXIII francken vel valorem ad Remigii proxime perslvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 128r 07 vr 03-12-1389. 

Petrus molenaar van Huculem beloofde aan Ghibo Keijot 22 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Petrus multor de Huculem promisit Ghiboni Keijot XXII Gelre gulden vel 

valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 128r 08 vr 03-12-1389. 

Johannes van Troest ev Bela dvw Theodericus zvw Godefridus bakker verkocht 

aan Johannes Bessellen een kamp, achter de plaats gnd die Merendonk, tussen 

wijlen Lambertus van den Pettelaer enerzijds en wijlen Johannes van der 

Merendonc anderzijds, belast met een b-erfcijns van 1 oude schild en een 

cijns aan de stad Den Bosch. 

 

Johannes (dg: van) de Troest maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris 

filie quondam Theoderici (dg: dicti G) filii quondam Godefridi pistoris 

quendam campum situm retro locum dictum communiter die Merendonc inter 

hereditatem quondam Lamberti van den Pettelaer ex uno et inter 

hereditatem Johannis #quondam# van der Merendonc ex alio ut dicebat 

vendidit Johanni Bessellen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: hereditate) hereditario censu unius aude (dg: scilt) scilt 

(dg: exinde sol) et censu oppidi de Busco exinde solvendis. Testes 

Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 128r 09 vr 03-12-1389. 

Johannes van Troest droeg over aan Johannes Bessellen een b-erfcijns van 9 

schelling, gaande uit 1½ morgen land, uit Duizend Morgen etc, naast de 

plaats gnd Merendonk, welke cijns aan voornoemde Johannes was verkocht door 

de stad Den Bosch. 

 

Johannes de Troest hereditarium censum novem solidorum solvendum 

hereditarie ex uno et dimidio iugero !iugere terre (dg: ad) de (dg: mill) 

mille iugeribus terre etc sitis iuxta locum dictum Merendonc venditum 

dicto Johanni ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo 

sigillatis etc supportavit (dg: Joh Be) Johanni Bessellen cum litteris et 
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jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128r 10 vr 03-12-1389. 

Ghibo van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Best prebuit et reportavit totum precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128r 11 vr 03-12-1389. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een b-erfpacht van 5 mud 2 lopen rogge, 

maat van Helmond, die Henricus zvw Johannes gnd Nuwelaet beloofd had aan 

eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit (1) 

een akker gnd die Steenakker, in Aarle, tussen hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds en Johannes gnd Nuwelaet anderzijds, (2) een b-erfpacht van 15½ 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 lopen 

land, in Aarle, tussen voornoemde Henricus enerzijds en de gemeint van 

Stiphout anderzijds, welke pacht van 15½ lopen voornoemde Henricus zvw 

Johannes van Nuwelaet mede tot onderpand had gesteld voor de pacht van 5 

mud 2 lopen. Eerstgenoemde Johannes en zijn broer hr Theodericus Rover 

ridder beloofden de onderpanden? van waarde te houden. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditariam 

paccionem quinque modiorum et duorum lopinorum siliginis mensure de 

Helmont quam Henricus filius quondam Johannis dicti Nuwelant! promisit se 

daturum et soluturum (dg: dicto) primodicto Johanni hereditarie 

purificationis et in (dg: Ae) parochia de Aerle tradendam ex quodam agro 

terre dicto communiter die Steenacker sito in parochia de Arle predicta 

inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: de) dicti Nuwelaet ex alio insuper ex 

hereditaria paccione quindecim et dimidii lopinorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie termino solucionis predicto ex quatuor 

lopinatis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici 

ex uno et inter communitatem de Stiphout ex alio quam paccionem quindecim 

et dimidii lopinorum siliginis dictus (dg: Joh) Henricus filius quondam 

Johannis de Nuwelaet! (dg: pro so) simul cum dicto agro pro solucione 

dicte paccionis quinque modiorum et dorum lopinorum siliginis ad pignus 

imposuit prout in litteris supportavit Godefrido de Gheldorp filio 

quondam Philippi de Eijcke (dg: promittens ratam) cum litteris et jure 

promittens (dg: et cum eo ratam servare u) ratam servare et obligationem 

(dg: ex) in dicta paccione deponere promiserunt insuper primodictus 

Johannes et dominus Theodericus Rover miles eius frater indivisi super 

omnia sufficientem facere. Testes Goessuinus et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 128r 12 vr 03-12-1389. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Godefridus Gheldorp 

zvw Philippus van Eijcke een b-erfpacht72 van 4½ mud rogge, maat van 

Helmond, die Nijcholaus zvw Henricus gnd van Lijmpensdonc beloofd had aan 

voornoemde Johannes, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit (1) 3 

stukken land, in Aarle, (1a) die Laarakker, tussen Willelmus van 

Kriekenbeke enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds, (1b) ter plaatse 

gnd de Kleine Mortel, beiderzijds tussen hr Theodericus Rover ridder, (1c) 

die Scatkule, tussen {hier staan twee puntjes} gnd Heenken enerzijds en 

Johannes gnd Mommengijs anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, {f.128v} met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van 

1 bunder beemd, in Aarle, tussen Roverus gnd Wenemaers soen enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Blaffaert anderzijds, welke pacht van 1 mud voornoemde 

Nijcholaus mede tot onderpand had gesteld. Eerstgenoemde Johannes en zijn 

broer hr Theodericus Rover ridder beloofden de onderpanden? van waarde te 

                         
72 Zie → BP 1180 p 348av 02 ma 28-06-1395, overdracht van de erfpacht. 
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houden. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditariam 

paccionem (dg: q) quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam (dg: J) Nijcholaus filius quondam Henrici dicti de 

Lijmpensdonc promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Nijcho) Johanni 

hereditarie purificationis et in parochia de (dg: Arle) Arle tradendam ex 

tribus peciis terre sitis in parochia [de] Arle predicta quarum una dicta 

est die Laeracker inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Bruheze ex alio altera ad locum dictum 

communiter (dg: dicto) den (dg: Cle) Cleijnen Mortel inter hereditatem 

domini Theoderici Rover militis ex utroque latere coadiacentem et tercia 

dicta est die Scatkule inter hereditatem {hier staan twee puntjes} dicti 

Heenken ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Mommengijs ex alio 

sunt site atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure 

 

1178 mf4 B 13 f. 128v. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1389. 

 

BP 1178 f 128v 01 vr 03-12-1389. 

solvenda hereditarie termino solucionis predicto ex medietate unius 

bonarii prati siti in dicta parochia inter hereditatem Roveri dicti 

Wenemaers soen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti 

Blaffaer[t] ex alio quam paccionem unius modii siliginis dictus 

Nijcholaus primodicto Johanni simul cum dictis tribus peciis terre pro 

solucione dicte paccionis quatuor (dg: modiorum) et dimidii modiorum 

siliginis ad pignus imposuit prout in litteris vendidit Godefrido 

Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) in dicta paccione 

existentem deponere promiserunt insuper primodictus Johannes et cum eo 

dominus Theodericus Rover miles eius frater indivisi super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 02 vr 03-12-1389. 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke droeg over aan Johannes 

Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin, in Geldrop, tussen hr Johannes heer van Gheldorp ridder enerzijds 

en Johannes gnd Mont anderzijds, (2) een kamp, in de heerlijkheid Geldrop, 

tussen voornoemde hr Johannes heer van Gheldorp enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes gnd Hillen soen 

nzvw hr Philippus heer van Gheldorp ridder. 

 

Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in Gheldorp 

inter hereditatem domini Johannis #domini# de Gheldorp militis ex uno et 

inter hereditatem Johannis (dg: di) dicti Mont ex alio atque ex quodam 

campo sito in dominio de Gheldorp (dg: de Gheldorp) inter hereditatem 

dicti domini Johannis domini (dg: J) de Gheldorp ex uno et inter communem 

palteam ex alio venditam sibi (dg: ab J) a Johanne dicto Hillen soen 

filio naturali domini quondam Philippi (dg: G) domini de Gheldorp militis 

(dg: ex alio) prout in litteris supportavit (dg: Godefrido domini) 

Johanni Rover filio quondam domini Gheerlaci Rover militis cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 03 vr 03-12-1389. 

Sijmon van der After zv Johannes van der After verkocht aan Henricus 

Lantternmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-
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Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Oss, ter plaatse gnd aan die Voertstraat, tussen 

Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en kinderen gnd Teijen 

Kijnderen anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd op 

Geen Abben Rot, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en een gemene waterlaat 

anderzijds. 

 

(dg: V) Sijmon van der After filius Johannis van der After hereditarie 

vendidit Henrico Lantternmaker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam (dg: heredita) hereditarie (dg: 

Katherine) Andree et in Busco tradendam ex domo et orto et pecia terre 

sibi adiacente sitis in parochia de Os ad locum dictum aen die 

Voertstrate inter hereditatem Hermanni filii quondam domini Godefridi de 

Os militis ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Teijen 

Kijnderen ex alio item ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

dicta parochia ad locum dictum op Gheen Abben Rot inter hereditatem 

Arnoldi Heijme ex uno et inter (dg: hereditatem) communem aqueductum 

dictum waterlaet ex alio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 04 vr 03-12-1389. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge verkocht aan Cristianus bakker de 

helft in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Gerongius zvw 

Gerongius van der Heijden beloofd had aan voornoemde Willelmus die Hertoge 

en Cristianus bakker, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, naast Rodolphus Hals 

enerzijds en Gerardus gnd Machiels soen anderzijds, (2) een stuk beemd in 

Rosmalen, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en Arnoldus gnd Kathelinen 

anderzijds, welke helft nu aan eerstgenoemde Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti (dg: die) die Hertoge medietatem 

ad se spectantem ut dicebat in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam paccionem (dg: d) dimidii modii siliginis 

Gerongius filius quondam Gerongii van der Heijden promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo die Hertoge #et Cristiano pistori# hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex pecia terre siliginee sita in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze contigue iuxta hereditatem 

Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Machiels soen ex 

alio atque ex pecia prati sita in dicta parochia inter hereditatem 

Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Kathelinen 

ex alio prout in litteris (dg: vendidit) et quam medietatem primodictus 

Johannes nunc ad se spectare dicebat vendidit dicto Cristiano pistori cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: et 

impeticionem) ex parte et #heredum# dicti quondam Willelmi die partis in 

dicta medietate dicte paccionis deponere. Testes Goessuinus et Ghestel 

datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 05 vr 03-12-1389. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge verkocht aan Cristianus bakker de 

helft, die aan voornoemde wijlen Willelmus die Hertoge behoorde, in een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, die Andreas zv Henricus gnd 

Rusen beloofd had aan voornoemde Cristianus bakker en wijlen Willelmus die 

Hertoge, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen kinderen gnd Witermaels Kijnderen enerzijds en kv 

Everardus van Heze anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti die Hertoge medietatem (dg: ad) 

que ad dictum quondam (dg: Joh) Willelmum die Hertoge spectabat in 

hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem Andreas filius Henrici dicti Rusen promisit se daturum et 

soluturum Cristiano pistori et dicto quondam Willelmo die Hertoge 
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hereditarie purificationis ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Heze inter hereditatem liberorum dictorum Witermaels 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: G) Everardi de Heze 

ex alio prout in litteris et quam medietatem dicte paccionis nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Cristiano (dg: pistori) pistori predicto cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 06 do 09-12-1389. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel gaf uit aan 

Theodericus van Halle (1) een erfgoed, dat was van wijlen Elizabeth van 

Zonne grootmoeder van eerstgenoemde Henricus, in het gebied van Herpen, in 

Velpe, tussen het gebied van Kuijc enerzijds en de gemeint van Velpe ?en 

erfgoed van eerstgenoemde Henricus, dat Theodericus van den Scaer bezat, 

anderzijds, (2) een stuk heide, gnd een heijt geslach, behorend bij 

eerstgenoemd erfgoed, in het gebied van Herpen, te weten het stuk heide, 

dat behoort aan eerstgenoemde Henricus en dat gelegen is richting 

Esscharen; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en lasten die eruit gaan, en 

thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Et erit una littera pro ?Henrico. 

Henricus filius Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteel quandam 

hereditatem (dg: sit) que fuerat quondam Elizabeth de Zonne avie olim 

primodicti Henrici sitam in territorio de Herpen in parochia de Velpe 

inter (dg: d) territorium de Kuijc ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Velpe (dg: ex alio tendentem) inter quandam hereditatem 

ad primodictum Henricum spectantem quam Theodericus van den Scaer 

possidere consuevit ex alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam 

paccionem Theoderico de Halle ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus dominorum fundi) atque peciam merice dictam een heijt geslach ad 

primodictam (dg: d mansum ..) hereditatem spectantem sitam in territorio 

de Herpen scilicet illam peciam merice dictam heijt geslach que spectat 

ad primodictum Henricum et que sita est versus Eesscharen ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Theoderico de Halle ab eodem etc pro 

censibus (dg: dominorum fundi) #et oneribus# anuatim ex premissis 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quatuor (dg: p) 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Goessuinus datum in 

crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 128v 07 do 09-12-1389. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Henricus 10 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis (za 25-12-1389), hetzelfde bedrag met Sint-

Petrus-en-Paulus (wo 29-06-1390), en hetzelfde bedrag met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Henrico (dg: XXX) #decem# Gelre gulden 

seu valorem ad festum nativitatis Domini et (dg: X au s) #tantum# in 

festo beatorum Petri et Pauli et tantum (dg: ad) in festo nativitatis 

Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 08 do 09-12-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.51, 09-12-1389. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes gnd Zerijs verkocht aan Jacobus van 

den Wiel een b-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, 

aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Martinus gnd Monic enerzijds en de 
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gemeint aldaar anderzijds, aan hem verkocht73 door Ancelmus zvw Henricus 

Willems bakker. 

 

Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis dicti Zerijs (dg: .) 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

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

piscium inter hereditatem Martini dicti Monic ex uno et inter (dg: here) 

communitatem #ibidem# ex alio venditum sibi ab Ancelmo filio quondam 

Henrici Willems pistoris prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# 

Jacobo van den Wiel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex pare sui deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1178 f 128v 09 do 09-12-1389. 

Theodericus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den (dg: Hoe) Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 128v 10 do 09-12-1389. 

Johannes zvw Henricus van Arle alias gnd van den Stadeacker en Thomas 

Goeswijns soen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus droeg over aan Johannes 

Scillinc van Helmont een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Helmond, in 

de Kamstraat, tussen Thomas die Hoghe enerzijds en Henricus Bathen soen 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Henricus van Arle gekocht had van 

Theodericus zvw Walterus gnd Wellen Ysebout van Asten, en welke pacht nu 

aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle alias dicti van den Stadeacker et 

Thomas (dg: f) filius Goeswijns soen maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: He) in Helmont tradendam ex domo et orto (dg: 

sitis) cum suis attinentiis sitis in Helmont in vico dicto Kamstraet 

inter hereditatem Thome die Hoghe ex uno et inter hereditatem Henrici 

Bathen soen ex alio quam paccionem dictus quondam Henricus de Arle erga 

Theodericum filium quondam Walteri dicti Wellen Ysebout de Asten 

acquisiverat emendo prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Johanni Scillinc de Helmont cum litteris et jure et 

arrestadiis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici de Arle deponere. 

Testes Gerardus et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 128v 11 do 09-12-1389. 

Johannes Scillinc beloofde aan voornoemde Johannes zvw Henricus van Arle en 

Thomas Goesswijns soen 5 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1390) in Eindhoven te leveren. 

 

Solvit. 

Johannes Scillinc promisit dictis Johanni filio quondam Henrici de Arle 

et Thome Goesswijns soen quinque modios siliginis mensure de Eijndoven ad 

purificationis proxime futurum et in Eijndoven tradendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf4 B 14 f. 129. 

 in crastino conceptionis: donderdag 09-12-1389. 

 

                         
73 Zie ← BP 1178 f 058r 01 do 12-11-1388, verkoop van deze erfcijns. 
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BP 1178 f 129r 01 do 09-12-1389. 

Leonius gnd Snavel beloofde aan Arnoldus Groetart 4½ mud rogge, Bossche 

maat, in Den Bosch te leveren, 1/3 deel met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1390), 1/3 deel met Sint-Martinus over een jaar (za 11-11-1391) en 

1/3 deel met Sint-Martinus over 2 jaar (ma 11-11-1392). 

 

(dg: Henricus) Leonius dictus Snavel promisit super omnia Arnoldo 

Groetart quatuor et dimidium modios siliginis mensure de Busco pro una 

tercia parte Martini proxime futuro pro secunda tercia parte a Martini 

proxime futuro ultra annum et pro ultima tercia parte a Martini proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: 

Scilder et) Gerardus et Scilder datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 129r 02 do 09-12-1389. 

Cristina ndv Johannes gnd Muijl verkocht aan Henricus van Tefelen een stuk 

land in Oijen, ter plaatse gnd de Loetse Kamp, beiderzijds tussen 

voornoemde Henricus van Tefelen, belast met zegedijken, sloten en 

waterlaten. 

 

Cristina filia (dg: Jo) naturalis Johannis dicti (dg: Mij) Muijl cum 

tutore (dg: peciam terre duo) peciam terre sitam in parochia de (dg: 

Lijttoijen in lo) Oijen in loco dicto den Loetschen Camp inter 

hereditatem Henrici de Tefelen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

vendidit #dicto# Henrico de Tefelen promittens cum tutore super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis zeghediken fossatis 

et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 03 do 09-12-1389. 

Johannes gnd die Hoel verkocht aan Theodericus van Wolkenborch, tbv hem en 

zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes die Wever van Berze, een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 2 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in de Grote Maarse Wert, 

waarvan (1) een morgen beiderzijds tussen wijlen Johannes van den Hoevel, 

(2) de andere morgen tussen Johannes van Maren enerzijds en Johannes van 

Kuijc anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes dictus die Hoel legitime vendidit Theoderico de Wolkenborch ad 

opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis die 

Wever de Berze vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Theoderici et Heijlwigis #seu 

alterius# et non ultra Martini et in Busco #tradendam# ex duobus 

iugeribus terre sitis in parochia de Maren in loco dicto in den Groten 

Maerssche Wert (dg: inter hereditatem) quarum una inter hereditatem (dg: 

liberorum) quondam Johannis van den Hoevel ex utroque latere coadiacentem 

et aliud iuger inter hereditatem Johannis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Kuijc ex alio #sunt situate# ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 04 do 09-12-1389. 

Henricus zvw Jordanus van der Vloet verkocht aan Johannes die Bresser een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Walterus zv Willelmus gnd die 

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

leveren, gaande uit (1) alle erfgoederen74, die aan voornoemde Henricus 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Jordanus, gelegen 

onder Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, (2) een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, gaande uit een beemd gnd die Oude Beemd, behorend aan 

                         
74 Zie ← BP 1177 f 330v 04 do 03-01-1387, uitgifte voor de pacht van 1 mud. 
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voornoemde Walterus, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Theodericus van der Vloet enerzijds en Aleijdis van der Vloet anderzijds, 

welke pacht van 4 lopen voornoemde Walterus tezamen met voornoemde 

erfgoederen tot onderpand had gesteld. 

 

Henricus filius quondam Jordani van der Vloet hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Walterus filius Willelmi 

dicti die Cort promisit se daturum et soluturum predicto Henrico 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex omnibus 

hereditatibus dicto Henrico de morte dicti quondam (dg: Joh) Jordani sui 

patris successione advolutis quocumque locorum infra parochiam de Oerscot 

ad locum dictum Spoerdonc sitis et atque hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie et levanda ex 

quodam prato dicto die Aude Beemt ad dictum Walterum spectante sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Theoderici van der Vloet ex 

uno et inter hereditatem Aleijdis van der Vloet ex alio quam paccionem 

quatuor lopinorum dictus Walterus simul cum supradictis hereditatibus 

prefato Henrico pro solucione dicte paccionus unius modii siliginis ad 

pignus imposuit prout in (dg: litteris) litteris vendidit Johanni die 

Bresser supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) deponere (dg: promisit) et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 05 do 09-12-1389. 

Jacobus gnd Stephens verkocht aan de broers Walterus Gobels soen en 

Hessello Gobels soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 4 mud rogge 

Johannes gnd Blanckart en Henricus zv Henricus gnd Wickenvoert leverden aan 

Reijnerus gnd Kul, gaande uit (1) 2/4 deel van 13 bunder land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (2) 2/4 deel van 1 bunder land 

aldaar, over de gemene weg, (3) 2/4 deel van de gebouwen op deze bunder 

land, (4) 1/3 deel van 4 bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, (5) ¼ deel van 4 bunder land gelegen achter Udenhout, naast de 

plaats gnd Einser, (6) ¼ deel van een huis en erf aldaar, (7) ¼ deel van 9 

bunder land aldaar, naast de gemene weg, welke pacht van 1 mud rogge 

voornoemde Jacobus gekocht75 had van voornoemde Reijnerus Kul. 

 

Solvit. 

Jacobus dictus Stephens hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem quatuor modiorum siliginis Johannes dictus 

Blanckart et Henricus filius Henrici dicti Wickenvoert Reijnero dicto Kul 

solvere tenentur hereditarie apostoli ex (dg: duabus) duabus quartis 

partibus tredecim bonariorum terre sitorum in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout atque ex duabus (dg: ter) quartis partibus unius 

bonarii (dg: prati) terre siti ibidem ultra communem plateam insuper ex 

duabus quartis partibus edificiorum in dicto bonario terre consistentium 

item ex (dg: qu) tercia parte quatuor bonariorum terre sitorum in 

parochia et loco predictis item ex quarta parte quatuor bonariorum terre 

sitorum retro (dg: re) dictum locum Udenhout vocatum iuxta locum dictum 

Eijnscher item ex quarta parte cum eius attinentiis domus et aree ibidem 

site item ex quarta parte novem bonariorum terre sitorum ibidem iuxta 

communem plateam quam paccionem unius modii siliginis dictus Jacobus erga 

dictum Reijnerum Kul emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Waltero Gobels soen et Hesselloni Gobels soen fratribus 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

                         
75 Zie ← BP 1177 f 220v 03 di 23-01-1386, verkoop van de pacht van 1 mud. 
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BP 1178 f 129r 06 do 09-12-1389. 

Willelmus van Aerle wonend in Oss beloofde aan Willelmus van Ghiesen 28 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Willelmus de Aerle (dg: filius fi) commorans in Os promisit Willelmo de 

Ghiesen XXVIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 07 do 09-12-1389. 

Everardus zvw Johannes van der Ballen verkocht aan de broers Willelmus en 

Theodericus, kvw Gerardus van den Leemputten, een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis op de onderpanden in Sint-Oedenrode te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit (1) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Holaer, tussen Johannes Rielant enerzijds en wijlen Arnoldus van den Loe 

anderzijds, (2) een kamp, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Theodericus van Hermalen enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Bijnderen anderzijds, (3) ¼ deel in 2 bunder land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd die Wedehage, tussen hr Henricus nzv Jacobus koster van Bucstel 

priester enerzijds en Leijta gnd Clinckarts dochter en haar broer Johannes 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen, een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Boxtel, en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode. 

 

Everardus filius quondam (dg: Everardi) #Johannis# van der Ballen 

hereditarie vendidit Willelmo et (dg: Ge) Theoderico (dg: Th) fratribus 

liberis quondam Gerardi van den Leemputten hereditariam paccionem unius 

et dimidii modii! modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Bucstel (dg: 
?tradere) #+{invoegen wat boven dit contract geschreven staat}: solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino ultra annum# supra 

hereditates infrascriptas #sitas in parochia de Rode# tradendam ex domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Rode 

sancte (dg: s) Ode in loco dicto (dg: op) Holaer inter hereditatem 

Johannis Rielant ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum) quondam 

Arnoldi van den Loe ex alio atque ex quodam campo sito in dicta parochia 

in loco dicto (dg: Eilde) Eilde inter hereditatem Theoderici de Hermalen 

ex uno et inter hereditatem conventus de (dg: B) Bijnderen ex alio ut 

dicebat atque ex (dg: duobus tota) #quarta# parte ad dictum venditorem 

spectante in duobus bonariis terre sitis (dg: in dicta) in parochia de 

Bucstel in loco dicto die Wedehage inter hereditatem domini Henrici filii 

naturalis (dg: dm) Jacobi custodis de Bucstel #presbitri# ex uno et inter 

hereditatem Leijte dicte Clinckarts dochter et Johannis eius fratris ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis #dicte mensure# ex premissis solvendis et (dg: 

hereditaria) hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Rode 

exinde solvenda promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 129r 08 do 09-12-1389. 

Voornoemde broers Willelmus en Theodericus beloofden aan Johannes van 

Holaer riemmaker 63 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et Theodericus fratres promiserunt (dg: dicto Everardo 

LXII) Johanni de Holaer corrigiatori LXIII Hollant gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 09 do 09-12-1389. 

Petrus Quattel verkocht aan Johannes van Zelant zvw Johannes van Zelant van 
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Uden een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 10 morgen groot, gnd Langhelre 

Weijden, in Derenborch, tussen erfgoed van de investiet van Langhel 

enerzijds en een zekere Scildeken van Langel anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene steeg, gnd die Gemein Wei Weg, en met het andere 

eind aan erfgoed gnd dat Langsbroec, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, aan de verkoper. 

 

Petrus (dg: Quap) Quattel hereditarie vendidit Johanni de Zelant filio 

quondam Johannis de Zelant de Uden hereditariam paccionem (dg: unius) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis et) omnium sanctorum et in Busco tradendam ex pecia terre 

decem iugera continente dicta Langhelre Weijden sita in parochia de 

Derenborch inter hereditatem investiti de Langhel ex uno et inter 

hereditatem (dg: dictam dat Sci) cuiusdam dicti Scildeken van Langel ex 

alio tendente cum uno fine ad communem stegam dictam die (dg: d) Ghemeijn 

Weij Wech et cum reliquo fine ad hereditatem dictam dat L[ang]sbroec ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta (dg: 

uni) hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure dicto (dg: -is) !venditori exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129r 10 do 09-12-1389. 

Johannes die Bever van Hezewijc en Henricus van Hermalen van Scijnle 

beloofden aan Rolandus Turello etc 24 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 15-02-1390; 22+31+15=68 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes die Bever de Hezewijc et Henricus de Hermalen de Scijnle 

promiserunt Rolando (dg: d) Turello #etc# XXIIII aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 129r 11 do 09-12-1389. 

Matheus Gheghel, Arnoldus die Riter en hun zuster Margareta, kvw Henricus 

Gheghel, en Bonefacius gnd Faes zvw Henricus Daems soen ev Elizabeth dvw 

voornoemde Henricus Gheghel verkochten aan Henricus van Hedel, tbv mr 

Wolphardus van Ghiesen, 1½ hont land, in Maren, ter plaatse gnd in 

Weindelmoeden Goert, zoals die behoorden aan wijlen voornoemde Henricus 

Gegel, belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

(dg: Theodericus) Matheus (dg: Arnoldus) Gheghel Arnoldus die Ri[t]er et 

Margareta #eorum soror# liberi quondam Henrici Gheghel cum tutore et 

Bonefacius dictus Faes filius quondam Henrici Daems soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam dicti Henrici Gheghel unius! 

et dimidii! hont terre terre sita in parochia de Maren in loco dicto in 

Weijndelmoeden Goert (dg: inter h) in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

et ad dictum quondam Henricum Gegel spectare consueverunt ut dicebant 

vendiderunt Henrico de (dg: Ghe) Hedel ad opus magistri Wolphardi de 

Ghiesen promittentes cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio exceptis zeghe[diken] fossatis et 

aqueductibus ad premissa spectantibus (dg: et ad) et infra terram sitis. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf4 C 01 f. 129v. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 10-12-1389. 

 Sabbato post conceptionis: zaterdag 11-12-1389. 

 in die Lucie virginis: maandag 13-12-1389. 

 in crastino Lucie: dinsdag 14-12-1389. 

 

BP 1178 f 129v 01 vr 10-12-1389. 

Henricus Cnode, zijn zoon Gheerlacus, Goessuinus Steenwech en Jacobus zvw 
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Jacobus Tijt beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 80 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390; 21+31+15=67 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus Cnode Gheerlacus eius filius Goessuinus Steenwech et Jacobus 

filius quondam Jacobi Tijt promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii LXXX 

aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos pena IIII. Testes 

Spanct et Goessuinus predictus datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 129v 02 vr 10-12-1389. 

Jacobus zv Johannes van Neijnsel en Andreas zv Willelmus Molle verklaarden 

dat zij en hun bloedverwanten, van de kant van Hersewindis mvw Hermannus 

zvw Goessuinus Aenkoij, verzoend zijn met Johannes gnd van den Hout zv 

Marcelius van den Hout mbt de dood van wijlen voornoemde Hermannus, 

veroorzaakt door voornoemde Johannes van den Hout. 

 

Jacobus filius Iohannis de Neijnsel et Andreas filius Willelmi Molle (dg: 

ex parte eorum) recognoverunt se et omnes eorum consanguineos #genitos et 

generandos# ex parte et latere Hersewindis matris quondam Hermanni filii 

quondam Goessuini Aenkoij legitime fore reconciliatos cum Johanne dicto 

van den Hout filio Marcelii van den Hout de nece dicti quondam Hermanni 

facta per dictum Johannem van den Hout in personam dicti quondam Hermanni 

ut dicitur promittentes pro se et suis consanguineis ut supra ratam 

servare. Testes Scilder et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 03 vr 10-12-1389. 

Johannes Cortroc, Willelmus van Trijer en Johannes zvw Laurencius van Oijen 

beloofden aan voornoemde Jacobus en Andreas 38 gulden geld van Gelre of de 

waarde binnen een jaar te betalen, te weten 1/3 deel over 17 weken, 1/3 

deel over 34 weken en 1/3 deel vandaag over een jaar, wegens voornoemd 

zoenakkoord. 

 

Johannes Cort-#roc# Willelmus de Trijer et Johannes filius quondam 

Laurencii de Oijen promiserunt dictis Jacobo et Andree XXXVIII gulden 

monete Ghelrie (dg: infra) vel valorem infra presentem annum (dg: et tres 

sex) scilicet pro una tercia parte (dg: ad) ultra XVII septimanas pro 

altera parte a dato presentium ultra XXXIIII septimanas et pro ultima 

parte a dato presentium ultra annum persolvendos scilicet de 

reconciliacione ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 04 za 11-12-1389. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Johannes van Ghemert de jongere de 

helft van een beemd, gnd de Ruwenmortel, in Breugel, ter plaatse gnd Oerle, 

tussen Beertkinus van den Kerchoeve en zijn kinderen enerzijds en 

voornoemde Beertkinus en hr Theodericus Rover ridder anderzijds, te weten 

de helft richting de villa van Rode, belast met 1 penning hertogencijns. 

 

Arnoldus van den Venne medietatem cuiusdam prati dicti den Ruwenmortel ad 

se spectantis siti in parochia de Broegel ad locum dictum Oerle inter 

hereditatem Beertkini van den Kerchoeve et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem dicti Beertkini et domini Theoderici Rover militis ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est versus villam de Rode ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Ghemert juniori promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepto uno denario domino 

duci inde solvendo. Testes Gerardus et Goessuinus datum sabbato post 

conceptionis. 

 

BP 1178 f 129v 05 za 11-12-1389. 

Johannes zv Johannes Meus soen van Lijttoijen droeg over aan mr Nicholaus 

Andries soen van Lijtte 88 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan Gerardus van Hees tbv eerstgenoemde Johannes beloofd door hr 
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Willelmus van Huerne heer van Duffel en Herlaar ridder. 

 

Johannes filius Johannis Meus soen de Lijttoijen octaginta octo aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie boni etc seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris promissos Gerardo de Hees ad opus primodicti 

Johannis a domino Willelmo de Huerne domino de Duffel et de Herlaer 

milite prout in litteris legitime supportavit magistro Nicholao Andries 

soen de Lijtte simul cum litteris et jure. Testes Gerardus et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1178 f 129v 06 za 11-12-1389. 

Lambertus Lexus beloofde aan Marcelius zv Johannes van Vessem 40 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Lambertus Lexus promisit Marcelio filio (dg: quondam) Johannis de Vessem 

XL gulden monete Gelrie vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Gerardus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 07 za 11-12-1389. 

Boijdekinus zv Arnoldus zv Gerardus Heijnen soen beloofde aan Lambertus 

Lexus 14 gulden geld van Gelre of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390) te betalen. 

 

Boijdekinus filius Arnoldi filii Gerardi Heijnen soen promisit Lamberto 

Lexus XIIII gulden monete Gelrie vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 08 za 11-12-1389. 

Hermannus gnd Witte verkocht aan Luijta dvw Johannes Bruijstens een 

n-erfcijns van 3 pondgeld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst met 

Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390), gaande uit een huis76 en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Denekinus Scaden enerzijds en 

erfgoed van Albertus bakker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 48 schelling voornoemd geld. 

 

Hermannus dictus Witte hereditarie vendidit Luijte filie quondam Johannis 

Bruijstens hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Denekini (dg: 

Scaden) Scaden ex uno et hereditatem Alberti pistoris ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis 

et hereditario censu XLVIII solidorum dicte monete prius inde solvendis 

et sufficientem facere. 

 

BP 1178 f 129v 09 ma 13-12-1389. 

Henricus zvw Wolterus Moelner van Eijndoven en Cristianus Truden soen van 

Eijndoven beloofden aan Rutgerus zvw Henricus Berwout 99 Hollandse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Wolteri Moelner (dg: de) de Eijndoven Cristianus 

Truden soen de Eijndoven promiserunt Rutgero filio quondam Henrici 

Berwout nonaginta novem Hollant gulden vel valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Penu et Steenwech datum (dg: secunda post con) in 

die Lucie virginis. 

 

BP 1178 f 129v 10 ma 13-12-1389. 

Ghisbertus van de Broek zvw Henricus van de Broek van Rixstel beloofde aan 

Gerardus zvw Gerardus van Eijke 108 Hollandse gulden of de waarde na maning 

                         
76 Zie → BP 1178 f 129v 11 di 14-12-1389, verkoop van de helft van dit huis. 
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te betalen. 

 

Ghisbertus de Palude filius quondam Henrici de Palude de Rixstel promisit 

Gerardo filio quondam Gerardi de Eijke C et VIII Hollant gulden vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 11 di 14-12-1389. 

Hermannus Witte verkocht aan Arnoldus van Buchoeven zv Johannes de helft 

van een huis77,78, erf en tuin in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Denekinus Scade enerzijds en erfgoed van Adam bakker 

anderzijds, deze helft belast met de hertogencijns en 24 schelling geld. 

 

Hermannus Witte medietatem ad se spectantem domus aree et orti sitorum in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Denekini Scade ex uno et 

hereditatem (dg: Alberti) #Ade# pistoris ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo de Buchoeven #filio Johannis# promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis et XXIIII solidis monete ex 

dicta medietate solvendis. Testes Gerardus #et# Scilder datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1178 f 129v 12 di 14-12-1389. 

Willelmus van Aa zvw Gerardus Persoens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus de Aa filius (dg: naturalis quondam domini) quondam Gerardi 

Persoens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 129v 13 di 14-12-1389. 

(dg: Johannes zvw Arnoldus van Engelant en zijn broer Lambertus beloofden 

aan Gerardus zv). 

 

(dg: Johannes filius quondam Arnoldi de Engelant et Lambertus eius frater 

promiserunt super omnia se daturos Gerardo filio). 

 

BP 1178 f 129v 14 di 14-12-1389. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke verhuurde aan de broers Johannes en 

Lambertus, kvw Arnoldus van Engelant, een kamp, 5 morgen groot, gnd 

Scheivels Kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Erttem, tussen Thomas van 

Hijntham enerzijds en een gemene weg anderzijds, voor een periode van 4 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (do 11-11-1389), voor 15½ Hollandse 

gulden of de waarde per jaar, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke quendam campum quinque jugera 

terre continentem dictum Sceijvels Camp situm in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Erttem inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno et inter 

communem, platheam ex alio prout ibidem est situs ut dicebat locavit 

Johanni et Lamberto fratribus liberis quondam Arnoldi de Engelant ab 

eisdem ad spacium quatuor annorum a festo Martini proxime preterito 

subsequentium possidendum pro quindecim et dimidio Hollant gulden vel pro 

valore dandis dicto Gerardo a dictis fratribus anno quolibet dictorum 

quatuor annorum Martini et pro primo Martini proxime futuro promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alli 

repromiserunt super omnia. Testes Vladeracken et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 129v 15 di 14-12-1389. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijke verhuurde aan de broers Johannes en 

Jacobus, kv Jacobus van Engelant, 5 morgen land, gnd Scheivels Kamp, in 

                         
77 Zie ← BP 1178 f 129v 08 za 11-12-1389, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis, welke cijns niet wordt vermeld in dit contract. 
78 Zie → BP 1181 p 011r 04 za 28-04-1397, verkoop van dit huis. 
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Rosmalen, ter plaatse gnd Erthem, tussen Hadewigis Arts enerzijds en andere 

5 morgen van voornoemde Gerardus anderzijds, te weten de 5 morgen richting 

voornoemde Hadewigis, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (do 11-11-1389), voor 15½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Johannes et Jacobus solverunt. 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijke quinque jugera terre dicta 

Sceijvels Camp sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Erthem (dg: 

inter hereditatem) inter hereditatem Hadewigis Arts ex uno et (dg: here) 

inter reliqua quinque jugera terre dicti Gerardi ex alio scilicet illa 

quinque jugera que sita sunt versus hereditatem dicte Hadewigis (dg: so) 

prout ibidem sunt sita ut dicebat locavit Johanni et Jacobo fratribus 

liberis (dg: quondam) Jacobi de Engelant ab eisdem ad spacium 4or annorum 

a festo Martini preterito possidenda pro pro XVJ Hollant gulden vel 

valorem dandis dicto Gerardo Martini promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt super omnia. Testes 

datum ut supra. 

 

1178 mf4 C 02 f. 130. 

 Quarta post Lucie: woensdag 15-12-1389. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1389. 

 

BP 1178 f 130r 01 wo 15-12-1389. 

Johannes van Ouden, Emondus Rover zv Johannes van Hellu, Theodericus zvw hr 

Theodericus Rover, Zibertus van Hoculem, Ghisbertus van Vlochoeven, 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Johannes zv Truda, Arnoldus van Ghele zv 

Jacobus en Johannes Boevinc verklaarden, van de kant van Goessuinus 

Aencoije, verzoend te zijn met Johannes van den Hout mbt de dood van 

Hermannus zvw voornoemde Goessuinus Aenkoij, veroorzaakt door Johannes van 

den Hout zv Marcelius van den Hout. 

 

Johannes de Ouden #Emondus Rover filius Johannis de Hellu# Theodericus 

filius quondam domini Theoderici Rover Zibertus de Hoculem Ghisbertus de 

Vlochoeven Willelmus filius Arnoldi Tielkini Johannes filius Trude 

Arnoldus de Ghele filius Jacobi Johannes Boevinc recognoverunt ipsos fore 

reconciliatos #cum Johanne van den Hout# ex parte et latere Goessuini 

Aencoije de nece quondam Hermanni filii dicti quondam Goessuini Aenkoij 

facta ut dicitur per Johannem van den Hout filium (dg: .) Marcelii van 

den Hout in personam dicti quondam Hermanni promittentes pro se #divisim# 

huiusmodi reconciliacionem ratam. Testes Scilder et Steenwech datum 

quarta post Lucie. 

 

BP 1178 f 130r 02 wo 15-12-1389. 

Johannes Vucht zvw Petrus en Woltherus Gheroncs beloofden aan Ghisbertus 

van Vlochoven en aan Zibertus van Hoculem 38 Gelderse gulden of de waarde, 

voor 1/3 deel vandaag over 17 weken te betalen, voor 1/3 deel over 34 weken 

en voor 1/3 deel over een jaar, wegens voornoemd zoenakkoord. 

 

Johannes Vucht filius quondam Petri et Woltherus Gheroncs promiserunt 

Ghisberto de (dg: Hoculem) Vlochoven et Ziberto de Hoculem XXXVIII (dg: 

H) Gelre gulden vel valorem pro una tercia parte a data presentium ultra 

XVII septimanas pro altera tercia parte ultra XXXIIII septimanas et pro 

ultima 3a parte a data presentium ultra annum persolvendos. Testes (dg: 

datum ut supra) scilicet de reconciliacione ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 130r 03 wo 15-12-1389. 

Johannes Pijlijseren en Martinus zv Arnoldus van Os verklaarden op 

vordering van de rechter dat Elisabeth dvw Arnoldus van Lijt buiten de 

kosten is geweest van haar moeder Elisabeth voor een periode van 6 weken 3 
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dagen en langer. 

 

Nos Gerardus et Steenwech notum facimus quod coram nobis constituti 

Johannes Pijlijseren et Martinus filius Arnoldi de Os qui ad (dg: 

.......) monitionem judicis deposuerunt quod Elisabeth filia quondam 

Arnoldi de Lijt fuit et stetit extra domum convictum et expensas 

Elisabeth sue matris per spacium sex septimanarum et trium dierum et 

amplius. Datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 04 vr 17-12-1389. 

Jacobus van den Moddenvelt de oudere en zijn kinderen Andreas en Johannes 

verkochten aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 3 oude schilden of de 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 4 stukken land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode, (1) ter plaatse gnd dat Molenven, tussen 

erfgoed van de heren van Berna enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

ter plaatse gnd Hennekens Hoeve, tussen erfgoed van voornoemde heren van 

Berna enerzijds en Godefridus zvw Johannes van Rode anderzijds, (3) ter 

plaatse gnd dat Loe, tussen kv Lemkinus van Engelant enerzijds en wijlen 

Godefridus van Middegael anderzijds, (4) ter plaatse gnd dat Loe, tussen 

Andreas gnd Jans soen enerzijds en Nicholaus Morre anderzijds, belast met 4 

penning hertogencijns. 

 

Jacobus van den !Moddenvelt senior Andreas et Johannes eius liberi (dg: 

ab ipso) hereditarie vendiderunt Willelmo Posteel hereditarium censum 

trium aude scilde vel valorem solvendum hereditarie (dg: purificationis 

ex) Johannis ex quatuor (dg: lopinatis) #peciis# terre sitis in parochia 

de Berlikem in loco dicto Middelrode (dg: quarum una) una in loco dicto 

dat Molenvenne inter hereditatem dominorum de Berna ex uno et inter 

communem platheam ex alio altera in loco dicto Hennekens Hoeve (dg: ex 

uno) inter hereditatem dictorum dominorum de Berna ex uno et hereditatem 

Godefridi filii quondam Johannis de Rode ex alio tercia in loco dicto dat 

Loe inter hereditatem liberorum Lemkini de Engelant ex uno et hereditatem 

quondam Godefridi de Middegael ex alio et quarta in dicto loco (dg: die) 

dat Loe vocato inter hereditatem Andree dicti Jans soen (dg: van den 

Noddenvelt) ex uno et inter hereditatem Nicholai (dg: Mo) Morre ex alio 

sunt site promittentes warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

IIIIor denariis census domino duci prius inde solvendis promittentes 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Penu et Goessuinus 

datum sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 130r 05 vr 17-12-1389. 

Voornoemde Andreas beloofde zijn voornoemde broer Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Andreas promisit dictum Johannem suum fratrem indempnem servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 06 vr 17-12-1389. 

Johannes Spiker zvw Theodericus Spiker droeg over aan Willelmus zvw 

Henricus gnd van den Rode een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, 

uit een b-erfpacht van 6 mud 11 lopen rogge, maat van Someren, die 

voornoemde Willelmus beloofd had met Lichtmis op het onderpand aan 

voornoemde Johannes te leveren, gaande uit een hoeve, in Someren, die 

behoorde aan Katherina van Zoemeren. 

 

Johannes Spiker filius quondam Theoderici Spiker hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de (dg: B) Zoemeren de annua et 

hereditaria paccione sex modiorum et undecim lopinorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem sex modiorum et undecim lopinorum siliginis dicte 

mensure Willelmus filius quondam Henrici dicti van den Rode dicto Johanni 

dare et solvere promiserat hereditarie purificationis et supra mansum 
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infrascriptum tradere ex quodam manso sito in parochia de Zoemeren qui 

mansus ad Katherinam de Zoemeren spectare consuevit et ex eius 

attinentiis #ut dicebat# prout (dg: in litteris) hereditarie supportavit 

dicto Willelmo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 07 vr 17-12-1389. 

Theodericus Bolant wonend in Cromvoirt en Theodericus Bolant Aleiten soen 

verkochten aan Katherina dv Godefridus van Heijst 1 roede land in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Katherina 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus Bolant commorans in (dg: Helmont) Cromvoert Theodericus 

Bolant Aleiten soen unam virgatam terre sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Cromvoert inter hereditatem Katherine filie 

Godefridi de Heijst ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: mihi ad opus) dicte Katherine promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et Goessuinus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 130r 08 vr 17-12-1389. 

Theodericus van Luijssel en zijn vrouw Aleidis wv Henricus Keijot droegen 

over aan Arnoldus zvw Arnoldus Konen soen het vruchtgebruik dat aan 

voornoemde Aleidis behoort in een huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen het gewanthuis enerzijds en erfgoed van Wellinus Scilder anderzijds. 

 

Theodericus de Luijssel maritus legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris 

(dg: relicte) relicte quondam Henrici Keijot et ipsa cum eodem tamquam 

cum tutore usufructum dicte Aleidi competentem in domo et area sita in 

Busco ad forum inter domum pannicidarum ex uno et inter hereditatem 

Wellini Scilder ex alio ut dicebant legitime supportaverunt Arnoldo filio 

quondam Arnoldi (dg: Coenen) Konen soen promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Gerardus et Jordanus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 09 vr 17-12-1389. 

Godefridus Baliaert verkocht aan Godefridus Posteel, tbv Mechtildis van 

Berze, 10 hont land in Lith, ter plaatse gnd die Beemden, tussen voornoemde 

Mechtildis van Berze enerzijds en Johannes Kolne van den Sloet anderzijds, 

belast met 7 penning aan het kapittel van Luik, 9 voet maasdijk tussen de 

dijk van jkvr Gertrudis van Keeldonc enerzijds en de dijk van Henricus van 

den Reke anderzijds, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Godefridus Baliaert decem hont terre sita in parochia de Lijt ad locum 

dictum die Beemden inter hereditatem Mechtildis de Berze ex uno et 

hereditatem Johannis Kolne van den Sloet ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido Posteel ad opus dicte Mechtildis de Berze promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis septem denariis capitulo 

Leodiensi exinde solvendis et novem pedatis aggeris Mose sitis inter (dg: 

hereditatem) aggerem domicelle Gertrudis de Keeldonc et inter aggerem 

Henrici van den Reke atque zegedike et aqueductibus et fossatis infra 

terram sitis ad dicta X hont terre spectantibus ut dicebat. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 10 vr 17-12-1389. 

Bertha dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel verkocht aan Jacobus van den 

Wiel een b-erfcijns79 van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een kamer met ondergrond in Den 

Bosch, tussen kamers van de kooplieden, tussen de kamer van Reijnerus van 

                         
79 Zie → BP 1178 f 291r 03 di 30-08-1390 (2), Jacobus van den Wiel droeg de cijns over aan 
Johannes Sceijvel tbv hem en zijn vrouw Avezoeta dv voornoemde Jacobus. 
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Baerleham enerzijds en de kamer van kvw mr Godefridus anderzijds, welke 

cijns voornoemde wijlen Theodericus verworven had van Theodericus Writer ev 

Elisabeth dvw voornoemde Godefridus Sceijvel. Weijndelmodis, minderjarige 

zuster van verkoopster, zal afstand80 doen. De moeder van verkoopster, 

Agnes, wv voornoemde wijlen Theodericus en ev Gheerlacus Boest, deed 

afstand81 van het vruchtgebruik. 

 

Bertha filia quondam Theoderici (dg: Sceijvel cum) filii quondam 

Godefridi (dg: dicti) Sceijvel cum tutore hereditarium censum decem 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco inter cameras 

mercatorum ibidem inter cameram Reijneri de Baerleham ex uno et inter 

cameram liberorum quondam magistri Godefridi ex alio quem censum X 

librarum dictus quondam Theodericus eius pater erga Theodericum Writer 

maritum et tutorem legitimum Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Godefridi Sceijvel acquisiverat prout in litteris (dg: et quem nunc ad se 

pertinere dicebat) hereditarie vendidit Jacobo van den Wiel supportavit 

cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et quod ipsa Weijndelmodem eius sororem dum ad 

annos pervenerit super dicto censu ad opus dicti Jacobi faciet 

renunciare. Quo facto Gheerlacus Boest maritus legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris relicte dicti quondam Theoderici matris dicte Berthe 

et ipsa Agnes cum dicto suo marito tamquam cum tutore usufructum dicte 

Agneti competentem in dicto censu ut dicebant legitime supportaverunt 

dicto Jacobo promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 11 vr 17-12-1389. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130r 12 vr 17-12-1389. 

Stephanus zvw Lambertus Raet en Hermannus Scut Willems soen beloofden aan 

Rolandus Turello etc 12 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

15-02-1390; 14+31+15=60 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet (dg: Willu) Hermannus Scut Willems 

soen promiserunt Rolando Turello etc XII aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Scilder et 

Goessuinus datum sexta post Lucie. 

 

1178 mf4 C 03 f. 130v. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1389. 

 Dominica post Lucie: zondag 19-12-1389. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1389. 

 in festo Thome: dinsdag 21-12-1389. 

 

BP 1178 f 130v 01 vr 17-12-1389. 

Bertha dvw Theodericus Sceijvel verkocht aan Jacobus van den Wiel een 

b-erfcijns van 9 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hoeve 

behorend aan Leonius van Erpe, in Venloen, welke cijns Godefridus Sceijvel 

en Arnoldus Koijt, tbv voornoemde Bertha en haar zuster Weijndelmodis, 

verworven had van voornoemde Leonius van Erpe. Voornoemde Wendelmodis zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. Gheerlacus Bost en zijn vrouw Agnes 

wv voornoemde Theodericus droegen het vruchtgebruik dat voornoemde Agnes 

                         
80 Zie → BP 1179 p 371r 04 za 30-03-1392, Weijndelmoedis dvw Theodericus zvw Godefridus 
Sceijvel deed tbv Jacobus van den Wiel afstand van de cijns. 
81 Zie ← BP 1178 f 320v 06 vr 15-10-1389, Gheerlacus Boest en zijn vrouw Agnes, dvw Petrus 
Pijnappel en wv Theodericus zvw Godefridus Sceijvel, droegen het vruchtgebruik in de cijns 

over aan Bertha, dvw voornoemde Theodericus en Agnes, tbv haar en haar zuster Weijndelmoedis. 
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heeft in deze cijns over aan voornoemde Jacobus. 

 

Bertha filia quondam Theoderici Sceijvel cum tutore hereditarium censum 

(dg: no) novem librarum monete solvendum hereditarie Johannis ex quodam 

manso ad Leonium de Erpe spectante sito in parochia de Venloen et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quem censum Godefridus 

Sceijvel et Arnoldus Koijt ad opus dicte Berthe et ad opus Weijndelmodis 

eius sororis erga dictum Leonium de Erpe acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Jacobo van den Wiel supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

et promisit cum tutore quod ipsa dictam Wendelmodem #dum ad annos 

pervenerit# super dicto censu et jure ad opus dicti Jacobi hereditarie 

faciet renunciare. Quo facto Gheerlacus Bost maritus legitimus Agnetis 

sue uxoris relicte dicti quondam Theoderici et ipsa cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Agneti competentem in dicto censu legitime 

supportaverunt dicto Jacobo promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum sexta sexta post 

Lucie. 

 

BP 1178 f 130v 02 vr 17-12-1389. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130v 03 vr 17-12-1389. 

Ludingus zvw Petrus Pinappel en Gheerlacus Boest droegen over aan Bertha 

dvw Theodericus gnd Sceijvel 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 aan 

voornoemde Ludingus en Gheerlacus was verkocht door Johannes gnd van 

Beircke zv Everardus van Bercke. Agnes mv voornoemde Bertha zal, voor de 

duur van haar leven, de helft van de cijns van 6 pond bezitten. Zouden 

voornoemde Bertha en haar zuster Weijndelmodis overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan zal voornoemde Agnes, gedurende haar leven, geheel de cijns 

bezitten, en gaat na overlijden van hen allen één helft naar de naaste erfg 

van wijlen voornoemde Theodericus en de andere helft naar erfg van 

voornoemde Agnes. Voornoemde gezusters hebben echter wel het recht de cijns 

te verkopen of te vervreemden. 

 

Ludingus filius quondam Petri Pinappel et Gheerlacus Boest hereditarium 

censum sex librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 
!XVI denariis (dg: et in dicto censu) computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum anno quolibet hereditarie integre in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste de universis et singulis bonis 

hereditariis Johannis dicti Spiker venditum dictis Ludingo et Gheerlaco a 

Johanne dicto de Beircke filio Everardi de Bercke prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Berthe filie quondam (dg: Th) Theoderici dicti 

Sceijvel cum litteris et aliis et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere tali condicione quod Agnes mater 

dicte Berthe medietatem dicti census sex librarum ad eius vitam et non 

ultra possidet scilicet post mortem dicte Agnetis dicta Bertha dictum 

censum sex librarum integraliter habebit et obtinebit scilicet condicione 

si contingat (dg: dictas) dictam Bertham et Weijndelmodem eius sororem 

absque prole legitima mori extunc dicta Agnes dictum censum sex librarum 

ad eius vitam integraliter possidebit scilicet extunc #post ?earum 

mortem# una medietas ad veros et proximos heredes dicti quondam 

Theoderici et altera medietas dicti census ad veros heredes dicte Agnetis 

revertetur salvo tamen dictis sororibus suo jure vendendi vel alienandi 

censum predictum (dg: satis facere testes datum ut supra) dum ipsis visum 
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fuerit expedire. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130v 04 vr 17-12-1389. 

Bertha dvw Theodericus Sceijvel beloofde aan Godefridus Sceijvel, Willelmus 

Coptiten, Ludingus zvw Petrus Pinappel en Willelmus Loijer geen goederen te 

verkopen, te vervreemden of te bezwaren zonder instemming van voornoemde 

vier. 

 

Bertha filia quondam Theoderici Sceijvel cum tutore promisit super habita 

et habenda (dg: q) Godefrido Sceijvel et Willelmo Coptiten Ludingo filio 

quondam Petri Pinappel et Willelmo Loijer quod ipsa Bertha #a# data 

presentium #ultra# (dg: in anno subsequente) nulla bona ab ipsa et habita 

et acquirenda vendet neque alienabit nec obligationem ad et supra eadem 

bona faciet quovis modo sine consensu et voluntate dictorum IIIIor 

con..... Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 130v 05 vr 17-12-1389. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover maakte bezwaar tegen verkopingen gedaan 

met goederen van Johannes Proest van Bucstel. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover calumpniavit vendiciones 

factas cum bonis Johannis Proest de Bucstel ut dicebat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 130v 06 zo 19-12-1389. 

Hilla wv Henricus zvw Henricus gnd Willems Neve bakker droeg over aan haar 

zoon Ancelmus en schoonzoon Johannes zvw Johannes Naet van Straten haar 

vruchtgebruik in82 (1) ¼ deel van de windmolen gnd Kappelaans Molen, in 

Hintham, op het zand, (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, 

op de avond van Sint-Jan-Baptist te leveren, gaande uit de helft van 

voornoemde molen, welk ¼ deel en pacht wijlen voornoemde Henricus zvw 

Henricus Willems Neve verworven had van Henricus Wergharen. Voornoemde 

Ancelmus et Johannes beloofden, zolang Hilla leeft, alle cijnzen en pachten 

die uit voornoemd ¼ deel gaan te betalen, ook die nog niet betaald zijn. 

 

Hilla relicta quondam Henrici filii quondam Henrici dicti Willems Neve 

pistoris #cum tutore# usufructum sibi competentem in quarta parte 

molendini venti dicti communiter Cappelaens Molen siti in Hijntham super 

arenam atque in hereditaria paccione unius sextarii siliginis de Busco 

solvenda hereditarie in vigilia nativitatis beati Johannis baptiste ex 

medietate dicti molendini venti quas quartam partem et paccionem unius 

sextarii siliginis dictus quondam Henricus filius dicti quondam Henrici 

Willems Neve erga Henricum Wergha[83ren] acquisiverat prout in litteris 

legitime supportavit Ancelmo suo filio et Johanni filio quondam #Johannis 

Naet de S[84trat]en# suo genero cum litteris et aliis et jure promittens 

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

repromiserunt dicti Ancelmus et Johannes #.... super omnia# quod ipsi 

omnes census et pacciones de dicta quarta parte solvendos et ad huc 

deficientes et non solutos atque imposterum? ad vitam dicte Hille solvent 

dabunt quod dicte Hille et aliis suis bonis dampna non eveniant. Testes 

Gerardus et Goessuinus datum dominica post Lucie. 

 

BP 1178 f 130v 07 ma 20-12-1389. 

Johannes zvw Henricus gnd Roefs soen, Henricus zvw Henricus Wouters soen, 

Woltherus zvw Johannes gnd Wouters soen, Johannes zvw Henricus gnd Scraet, 

zijn broer Willelmus, Woltherus zvw Ghisbertus gnd Wouters soen, Johannes 

zvw Willelmus gnd Roefs soen, Henricus zvw Johannes gnd Mauthuijs en 

                         
82 Zie → BP 1178 f 132r 09 vr 31-12-1389, verkoop van dit ¼ deel en pacht. 
83 Aanvlling op basis van BP 1178 f 132r 09. 
84 Aanvulling op basis van BP 1180 p 636v 01. 
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Johannes zvw Johannes gnd Hout beloofden aan Johannes Scrage en zijn vrouw 

Luijtgardis een lijfrente van 25 oude Franse schilden of per schild 

evenveel als de stad ontvangt en betaalt, een helft te betalen met Sint-

Philippus-en-Jacobus en de andere helft met Allerheiligen, gaande uit al 

hun goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Johannes (dg: fratres) filius quondam Henrici dicti Roefs soen Henricus 

filius quondam Henrici Wouters soen Woltherus filius quondam Johannis 

dicti Wouters soen Johannes filius quondam Henrici dicti (dg: ...) Scraet 

Willelmus eius frater Woltherus filius quondam Ghisberti dicti Wouters 

soen Johannes filius quondam Willelmi dicti Roefs soen Henricus filius 

quondam Johannis dicti Mauthuijs et Johannes filius quondam Johannis 

dicti Hout promiserunt super habita et habenda se daturos et soluturos 

Johanni Scrage et Luijtgardi eius uxori vitalem pensionem XXV aude scilde 

Francie vel (dg: v) pro quolibet tantum quantum oppidum recipit et solvet 

anno quolibet ad eorum vitam vel alterius eorum mediatim Philippi et 

Jacobi et mediatim in festo omnium sanctorum ex omnibus eorum bonis 

habitis et habendis quocumque locorum sitis ut dicebant et diutius vivens 

integraliter habebit scilicet cum ambo etc. Testes Goessuinus et Jordanus 

datum in vigilia Thome. 

 

BP 1178 f 130v 08 di 21-12-1389. 

Johannes van Eijcke, Hermannus Oden soen en Johannes Kemmer zv Johannes 

Kemmer beloofden aan Philippus Jozollo 522 Hollandse gulden met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390; 10+31+28+31+3=103 dgn) te betalen, op straffe 

van 20. 

 

Johannes de Eijcke Hermannus Oden soen et Johannes Kemmer filius Johannis 

Kemmer promiserunt Philippo Jozollo Vc et XXII Hollant gulden ad pasca 

proxime persolvendos pena XX. Testes Goessuinus et Gestel datum in festo 

Thome. 

 

BP 1178 f 130v 09 di 21-12-1389. 

Johannes Luwe van Empel verkocht aan Godefridus zv Andreas van Berlikem een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land met gebouwen, in Rosmalen, naast de kerk, tussen Bernardus Otten 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, (2) 7½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

die Spoijen, tussen Johannes Wellens soen enerzijds en Margareta Hoernocs 

anderzijds, deze 7½ hont belast met dijken. 

 

Johannes Luwe de Empel hereditarie vendidit Godefrido filio Andree de 

Berlikem hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie 

Johannis ex (dg: domo et orto sit) pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen iuxta ecclesiam inter hereditatem Bernardi Otten soen ex uno et 

(dg: b) inter (dg: v) communem platheam ex alio atque ex edificiis in 

eadem consistentibus atque ex septem et dimidio hont terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto die Spoijen inter hereditatem Johannis 

Wellens soen ex uno et hereditatem Margarete Hoernocs ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis ex dicta pecia terre solvenda et 

aggeribus (dg: ex) ad dicta VIIJ hont spectantibus et promisit super 

habita et habenda sufficientem. Testes Goessuinus et Jordanus datum 

supra. 

 

1178 mf4 C 04 f. 131. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1389. 

 

BP 1178 f 131r 01 wo 22-12-1389. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus maakte bezwaar tegen verkopingen en 
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vervreemdingen gedaan met goederen van Goessuinus van Beesd. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi calumpniavit vendiciones 

et alienaciones factas cum bonis Goessuini de Beesd ut dicebat. Testes 

Goessuinus et Gestel datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 131r 02 wo 22-12-1389. 

Johannes Willems soen maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van Wolterus van Hijntham en Godescalcus van Hijntham. 

 

Johannes Willems soen calumpniavit vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis Wolteri de Hijntham et Godescalci de Hijntham ut dicebat. Testes 

Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 131r 03 wo 22-12-1389. 

Margareta van Rel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 

pond (dg: geld), met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft die aan 

Henricus zv Henricus Steenwech behoort, in een stenen huis en erf in Den 

Bosch, aan de Markt, welke cijns voornoemde Margareta gekocht had van 

Jacobus zvw Petrus Steenwech. 

 

Margareta de Rel hereditarium censum sex librarum (dg: monete) solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex medietate ad Henricum filium 

Henrici Steenwech spectante in domo lapidea et area sita in Busco ad 

forum quem censum dicta Margareta erga Jacobum filium quondam Petri 

Steenwech emendo acquisiverat prout in litteris monuit de tribus annis. 

Testes (dg: St) Spanct et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 131r 04 wo 22-12-1389. 

Elisabeth oudere dvw Johannes van der Bruggen en haar kinderen Reijnbonna 

en Johannes droegen over aan Henricus zvw voornoemde Johannes van der 

Bruggen de helft in een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes van Rode gruiter beloofd had aan wijlen voornoemde Johannes van 

den Bruggen, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1½ bunder beemd, in Vught 

Sint-Petrus, in een kamp van voornoemde Johannes, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes van den Bruggen, en van welke pacht van 1½ mud Ghibo 

zvw voornoemde Johannes van der Bruggen, Petrus Loeder, zijn vrouw 

Elisabeth, Wolterus van den Nuwenhuijs en Ghibo mette Gemacke, szv 

voornoemde Johannes, afstand hadden gedaan tbv voornoemde Henricus zvw 

Johannes van der Bruggen en eerstgenoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth senior filia quondam Johannis van der Bruggen cum tutore 

Reijnbonna et Johannes eius liberi medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

quam paccionem Johannes de Rode grumellator promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Johanni van den Bruggen ad eius vitam et post 

eius decessum eius heredibus et successoribus anno quolibet hereditarie 

purificationis ex uno et dimidio bonariis prati sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri in quodam campo ipsius Johannis sito inter hereditates 

dicti Johannis van den Bruggen ex utroque latere coadiacentes et super 

qua paccione unius et dimidii modiorum siliginis Ghibo filius dicti 

quondam Johannis van der Bruggen Petrus Loeder Elisabeth eius uxor 

Wolterus van den Nuwenhuijs et Ghibo mette Gemacke generi dicti Johannis 

ad opus Henrici filii dicti quondam Johannis van der Bruggen et ad opus 

primodicte Elisabeth renunciaverunt prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Henrico filio dicti quondam Johannis van der Bruggen 

cum dictis litteris et aliis et jure promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 131r 05 wo 22-12-1389. 

Theodericus Berwout maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns 
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van 6 pond geld, die Godefridus Posteel met Kerstmis betaalde aan Arnoldus 

Berwout vv voornoemde Theodericus, gaande uit 3 morgen land, ter plaatse 

gnd Biessaer, (2) een b-erfcijns85,86 van 5 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 hofsteden, behorend aan Godefridus Posteel, in Den 

Bosch, achter de Vismarkt. 

 

Theodericus Berwout hereditarium censum sex librarum monete quem 

Godefridus Posteel Arnoldo Berwout patri dudum dicti (dg: Arnoldi) 

Theoderici solvere consuevit hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

tribus jugeribus terre sitis ad locum dictum Biessaer atque hereditarium 

censum quinque librarum monete solvendum hereditarie termino solucionis 

predicto ex duobus domistadiis ad Godefridum Posteel spectantibus sitis 

in Busco retro forum piscium et quos census dictus Theodericus nunc ad se 

spectare dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 131r 06 wo 22-12-1389. 

Voornoemde Theodericus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ½ 

bunder beemd, in Vught Sint-Petrus, welke cijns voornoemde Theodericus 

gekocht had van Henricus Cnoden soen van Vucht. 

 

Dictus Theodericus Berwout hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex dimidio bonario 

prati sito in parochia sancti Petri de Vucht quem censum dictus 

Theodericus erga Henricum Cnoden soen de Vucht emendo acquisiverat prout 

in litteris monuit de tribus annis. Testes Spanct et Gerardus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 131r 07 wo 22-12-1389. 

Elisabeth wv Marcelius gnd van den Hout droeg over aan haar zoon Johannes 

haar vruchtgebruik in erfgoederen van wijlen Petrus van Arregoen, gelegen 

onder Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel. 

 

Elisabeth relicta quondam Marcelii dicti van den Hout cum tutore 

usufructum sibi competentem #successione advoluturum# in hereditatibus 

quondam Petri de Arregoen quocumque locorum infra parochiam de Bucstel ad 

locum dictum Lennenshoevel sitis ut dicebat legitime supportavit Johanni 

suo filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Spanct et Gerardus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 131r 08 wo 22-12-1389. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven en Leonius van Erpe beloofden aan 

Gerardus gnd Ossen 50 gulden87 geld van Gelre of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven et Leonius de Erpe 

promiserunt Gerardo dicto Ossen L gulden monete Gelrie vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Spanct et Gerardus 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 131r 09 wo 22-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

                         
85 Zie ← BP 1175 f 056v 04 wo 27-10-1367 (3), schenking van deze erfcijns. 
86 Zie → BP 1181 p 077r 08 ma 24-12-1397, maning van deze erfcijns. 
87 Zie → BP 1178 f 288r 11 di 23-08-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 131r 10 wo 22-12-1389. 

Arnoldus van Enode ev Heilwigis dvw Wolterus van Os gewantsnijder verkocht 

aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van Nicholaus zv 

Arnoldus gnd Groetaert van Os, in Oss, op de plaats gnd Scadewijc, (2) de 

helft van een akker, in Oss, welke cijns aan wijlen voornoemde Wolterus van 

Os was verkocht door voornoemde Nicholaus zv Arnoldus Groetaert, en welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Enode maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Wolteri de Os pannicide hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

domo et orto Nicholai filii Arnoldi dicti Groetaert de Os sitis in 

parochia de Os super locum dictum Scadewijc et ex attinentiis dictorum 

domus et orti et ex medietate agri terre siti in dicta parochia venditum 

dicto quondam Woltero de Os a dicto Nicholao filio dicti Arnoldi 

Groetaert prout in litteris et quem nunc ad spectare dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et 

(dg: d) heredium dicti quondam Wolteri deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 131r 11 wo 22-12-1389. 

Johannes gnd van Troest verkocht aan Arnoldus Groetaert een n-erfcijns van 

4 pond geld, uit een b-erfcijns van 16 pond voornoemd geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Johannes van Malle enerzijds en 

erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc anderzijds, welke cijns van 16 

pond voornoemde Johannes van Troest gekocht88 had van Jutta dvw Johannes gnd 

Meijs, welke cijns van 4 pond met Sint-Jan betaald zal worden. Voornoemde 

Johannes verklaarde de brieven van de cijns van 16 pond te hebben, voor 

zichzelf en tbv voornoemde Arnoldus Groetaert. 

 

Johannes dictus de Troest hereditarium censum IIIIor librarum (dg: de 

hereditario censu sedecim librarum monete solvendo hereditarie) monete de 

hereditario censu sedecim librarum dicte monete solvendo hereditarie 

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

finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pinappels Poert inter 

hereditatem Johannis de Malle ex uno et hereditatem Theoderici fabri de 

Hezewijc ex alio quem censum XVI librarum dictus Johannes de Troest erga 

Juttam filiam quondam Johannis dicti Meijs acquisiverat emendo prout in 

litteris #quas vidimus# et qui census IIIIor librarum solvendus erit 

annuatim et hereditarie in festo nativitatis beati Johannis ut asserebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Groetaert promittens warandiam et aliam 

obligationem in dicto censu XVI librarum deponere. Quo facto recognovit 

dictus Johannes predictas litteras mencionem facientes de dicto censu XVI 

librarum in eius custodia ad opus sui et ad opus dicti Arnoldi Groetaert 

habere et promisit dicto Arnoldo tradere dum indiguerit etc ut in forma. 

Testes Gerardus et Gestel datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 131r 12 wo 22-12-1389. 

Marcelius zvw Johannes Willems bakker verkocht aan Jacobus van den Wiel een 

n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), 

gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Martinus Monics enerzijds en de gemeint aldaar 

                         
88 Zie ← BP 1177 f 333v 06 do 17-01-1387, verkoop van de cijns van 16 pond. 
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anderzijds, reeds belast89 met 22 pond 10 schelling geld. 

 

Marcelius filius quondam Johannis Willems pistoris hereditarie vendidit 

Jacobo van den Wiel hereditarium censum (dg: quinque) #quatuor# librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo termino nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime futuro ex domo et 

area dicti venditoris sita in Buscoducis ad forum piscium inter 

hereditatem Martini Monics ex uno et inter (dg: he) communitatem ibidem 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: L) viginti duabus libris et X solidis 

monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus 

et Jordanus datum quarta post Thome. 

 

BP 1178 f 131r 13 wo 22-12-1389. 

Jordanus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus de Hoculem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 C 05 f. 131v. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1389. 

 anno LXXX nono mensis decembris in vigilia nativitatis Domini: 

   vrijdag 24-12-1389. 

 in festo innocentium: dinsdag 28-12-1389. 

 

BP 1178 f 131v 01 do 23-12-1389. 

Henricus zvw Godescalcus Stercken verkocht aan Henricus zv Johannes gnd 

Jacobs soen ¼ deel, behorend aan hem en zijn zuster Elizabeth, in (1) een 

huis met ondergrond, in Boxtel, ter plaatse gnd Ladonk, tussen Johannes 

Proefts van Bucstel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een tuin 

aldaar, tussen een zekere Terijs van den Wiel enerzijds en Willelmus 

Bessellenman anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde 

Willelmus Besselman enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde 

Elizabeth zal nimmer rechten op dit ¼ deel doen gelden. 

 

Henricus filius quondam Godescalci Stercken unam quartam partem ad se et 

ad Elizabeth eius (dg: uxor) sororem spectantem in domo (dg: et orto) 

#cum suo fundo# sita in parochia de Bucstel in loco dicto (dg: La) Ladonc 

inter hereditatem Johannis Proefts de Bucstel ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque in orto sito ibidem inter hereditatem cuiusdam 

dicti Terijs van den Wiel ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Bessellenman ex alio atque in (dg: #una# sextaria) pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem dicti Willelmi Besselman ex uno et inter 

communem plateam ex alio vendidit Henrico filio (dg: quo) Johannis dicti 

Jacobs soen promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere et 

quod ipse dictam Elizabeth suam sororem perpetue talem habebit quod 

nunquam presumet se jus in dicta (dg: medietate) #quarta parte# 

premissorum. Testes Spanct et Goessuinus datum quinta post Thome. 

 

BP 1178 f 131v 02 do 23-12-1389. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Nerincs verkocht aan Elizabeth wv Johannes van 

den Hoevel 2/3 deel in een beemd in Haaren, ter plaatse Beilver, achter de 

tuin van wijlen Theodericus gnd Meijer enerzijds en de plaats gnd die Voert 

anderzijds; dit 2/3 deel belast belast met 2/3 van 1 penning oude cijns en 

van 9 penning nieuwe cijns. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti Nerincs cum tutore duas (dg: d) 

tercias partes ad se spectantes in quodam prato sito in parochia de Haren 

(dg: prope) in loco dicto Beilver retro ortum quondam (dg: dicti) 

                         
89 Zie ← BP 1178 f 058r 01 do 12-11-1388, verkoop van een erfcijns van 6 

pond uit dit huis, toen reeds belast met 16 pond 10 schelling. 
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Theoderici dicti Meijer #ex uno# inter (dg: hereditatem) locum dictum die 

Voert ex alio ut dicebat vendidit Elizabeth relicte quondam Johannis van 

den Hoevel promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis duabus terciis partibus unius denarii antiqui census et novem 

denar[iorum] novi census ex dictis duabus terciis partibus solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 03 do 23-12-1389. 

Walterus Nerinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Nerinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 04 do 23-12-1389. 

Cristianus zvw Johannes gnd Roesken en Henricus die Rademaker van Best 

beloofden aan Johannes van Halle die Rademaker 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Cristianus filius quondam Johannis dicti (dg: Roe) Roesken et Henricus 

die Rademaker de Best promiserunt Johanni van Halle die Rademaker (dg: 

pro) VIII modios siliginis mensure de Busco ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos et in Busco (dg: solvendos) deliberandos. 

 

BP 1178 f 131v 05 do 23-12-1389. 

Hr Henricus Buc priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Spikerman en zijn kinderen en door 

Andreas van den Noddenvelt en zijn kinderen, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Johannem Spikerman et eius liberos seu eorum aliquem et per Andream 

(dg: de) van den Noddenvelt et suos liberos seu per eorum alterum cum 

suis bonis calumpniavit. Testes Gerardus et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 06 do 23-12-1389. 

Johannes van den Hout zvw Marcelius van den Hout verkocht aan Walterus zvw 

Johannes van Rode een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1391), gaande uit een stuk land en aangelegen beemd, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Lennensheuvel, tussen Johannes Sesken enerzijds en Katherina Jordens 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes van den Hout filius quondam Marcelii van den Hout hereditarie 

vendidit Waltero filio quondam Johannis de Rode hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

pecia terre et prato sibi adiacente sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Lennenshoevel inter hereditatem Johannis Sesken ex uno et inter 

hereditatem Katherine Jordens ex alio promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 07 do 23-12-1389. 

Walterus Meij zvw Walterus Meij verkocht aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 

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

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

moeder Mechtildis. 

 

Walterus Meij filius quondam Walteri Meij omnia bona sibi de morte dicti 

quondam Walteri Meij sui patris successione advoluta et post mortem (dg: 

d) Mechtildis matris primodicti Walteri successione advolvenda ut dicebat 

vendidit Gerardo Broc filio quondam Petri Broc promittens warandiam (dg: 
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w) et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 08 vr 24-12-1389. 
Kennelijk is dit contract later genoteerd. Voor het hierop volgende contract heb ik de datum 

van do 23-12-1389 aangehouden, omdat BP 1178 f 131v 12 deze datum heeft, zoals blijkt uit Sint 

Jan nr 184 (157). 

En voornoemde Johannes van den Hout kan terugkopen gedurende 3 jaar, 

ingaande Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), met 18¼ Gelderse gulden of de 

waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de 

Kloot, voornoemde schepenen, hr Henricus Buc en Henricus Lamberti Rijxken. 

 

A. {met haal verbonden met BP 1178 f 131v 06}. 

Et dictus Johannes (dg: p) van den Hout poterit redimere ad spacium trium 

annorum post festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium 

simper dictis 3 annis durantibus cum XVIII Ghelre gulden et quarta parte 

unius Ghelre gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo (dg: 

Gerardo van den Steelberch Johanne Sticker Hermanno Sticker) scabinis 

predictis domino Henrico Buc Henrico Lamberti Rijxken datum anno (dg: ..) 

LXXX nono mensis decembris (dg:d) in vigilia vigilia nativitatis Domini 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 131v 09 do 23-12-1389. 

Gerardus van den Steelberch verkocht aan Hermannus Sticker, tbv Johannes 

Sticker, een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit 2 

bunder beemd, in Uden, waarvan (1) 1 bunder ter plaatse gnd Wedehage, 

beiderzijds tussen Arnoldus van den Heijnxtshoevel, (2) de andere morgen 

ter plaatse gnd in die Wijst, tussen erfgoed behorend tot de goederen van 

Wedehage enerzijds en een beemd, behorend tot voornoemde goederen van 

Wedehage anderzijds. 

 

Gerardus van den Steelberch hereditarie vendidit (dg: Joh) Hermanno 

Sticker (dg: he) ad opus Johannis Sticker (dg: hereditariam paccionem 

unius mdoii siliginis) hereditarium censum duorum Hollant gulden seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

ex duobus bonariis prati sitis in parochia de Uden quorum unum in loco 

dicto Wedehage (dg: ex) inter hereditatem Arnoldi van den Heijnxtshoevel 

ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere (dg: co) et aliud in 

loco dicto in die Wijst inter hereditatem spectantem ad (dg: ad) bona de 

Wedehage ex uno et inter pratum spectans ad dicta bona de Wedehage ex 

alio sunt sita promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

exceptis) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 10 do 23-12-1389. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van der Schant met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et aienaciones 

factas per Johannem van der Schant cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 11 do 23-12-1389. 

Rodolphus van der Moelen verhuurde aan Johannes Matheus soen 

witlederbereider een kamp, 5 morgen 2 hont groot, ter plaatse gnd 

Bijeshaer, tussen Willelmus van Ghiessen enerzijds en Johannes Becker 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingaande heden. 

 

Rodolphus van der Moelen quendam campum #quinque iugera et duo hont terre 

continentem# situm in loco dicto Bijeshaer (dg: s) inter hereditatem 

Willelmi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem Johannis Becker ex alio 
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locavit Johanni Matheus soen paratori corei albi ab eodem ad spacium octo 

annorum datam presentium sine medio sequentium #libere# possidendum et 

non ultra promittens warandiam et obligationem deponere dictis octo annis 

durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 12 do 23-12-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 184 (157), 23-12-1389; monete pro tempore solucionis dicti census 

in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Johannes van der Horst grafdelver verkocht aan Godefridus Sceijvel, tbv de 

kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis en erf van 

verkoper, in Den Bosch, naast het kerkhof van Sint-Jan, tussen erfgoed van 

hr Godefridus van Helmont priester enerzijds en erfgoed van Hermannus zvw 

mr Hermannus van Dalem anderzijds, reeds belast met 27½ schelling geld. 

 

Johannes van der Horst fossator sepulcrorum hereditarie vendidit 

Godefrido Sceijvel ad opus (dg: fab) fabrice ecclesie sancti Johannis in 

Busco hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

Re na) Remigii ex domo et area dicti venditoris sita in Buscoducis iuxta 

cijmitherium sancti (dg: st) Johannis inter hereditatem domini Godefridi 

de Helmont #presbitri# ex uno et inter hereditatem Hermanni filii quondam 

magistri Hermanni de Dalem ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: XX solidis et) XXVII et dimidii solidis monete 

exinde prius solvendos. Testes Goessuinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 13 do 23-12-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Roesken droeg al zijn goederen over aan Ludekinus 

zv Cristianus van Zeelst. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Roesken omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia 

sive sita (dg: ven) supportavit Ludekino filio Cristiani de Zeelst 

promittens warandiam (dg: ..). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 131v 14 di 28-12-1389. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis te leveren, aan 

hem verkocht door Henricus Loden soen van Kuijc. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Waderle solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi ab Henrico Loden soen de Kuijc prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Spanct et Goessuinus datum in festo 

innocentium. 

 

BP 1178 f 131v 15 do 23-12-1389. 

Arnoldus van Herlaer verhuurde aan Johannes zv Johannes van der Afort 1 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op Klein Nieuweland, tussen 

Walterus Coptiten enerzijds en Philippus van Hijnen anderzijds, voor een 

periode van 3 jaar, ingaande heden. Voornoemde Johannes zal de morgen niet 

bezaaien. 

 

Solvit XVI solidos. 

(dg: Denk) Arnoldus (dg: van) de Herlaer unum iuger terre situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto op Cleijn Nuwelant inter hereditatem 

Walteri Coptiten ex uno et inter hereditatem Philippi de Hijnen ex alio 

ut dicebat locavit Johanni (dg: van der) filio Johannis van der Afort ab 

eodem ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

#libere# possidendum promittens warandiam et obligationem deponere dictis 

3 annis durantibus tali condicione quod dictus Johannes dictum iuger non 

seminabit dictis 3 annis durantibus. Testes (dg: datum) Gopessuinus et 
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Jordanus datum quinta post Thome. 

 

BP 1178 f 131v 16 do 23-12-1389. 

Ghiselbertus zvw Theodericus gnd Proest van Empel verkocht aan Willelmus 

Posteel een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit (1) 1 

morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in Maasheuvel, tussen Gerardus 

van Mulsen enerzijds en Ghibo Peters soen anderzijds, (2) 1 morgen land in 

Meerwijk, ter plaatse gnd die Pijcsac, tussen Willelmus Dircs soen 

enerzijds en Ghisbertus die Vere anderzijds, (3) 1 morgen land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd in het Swartbroec, tussen Willelmus Dircs soen 

enerzijds en Batha Loden anderzijds, reeds belast met 5 schelling gemeen 

paijment. 

 

Ghiselbertus filius quondam Theoderici dicti Proest de Empel hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum trium aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

ex (dg: pecia) #uno iugere# terre sita in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto in Maeshoevel inter hereditatem Gerardi de Mulsen ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Peters soen ex alio item ex uno iugero terre 

sito in dicta jurisdictione in loco dicto die Pijcsac inter hereditatem 

Willelmi Dircs soen ex uno et inter hereditatem Ghisberti die Vere ex 

alio item ex uno iugero terre sito in dicta jurisdictione in loco dicto 

int Swartbroec inter hereditatem Willelmi Dircs soen ex uno et inter 

hereditatem Bathe Loden ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam et 

obligationem depone) super habita et habenda warandiam et obligationem 

aliam deponere exceptis quinque solidis communis pagamenti de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 C 06 f. 132. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1389. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1389. 

 in die Stephani: zondag 26-12-1389. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1389. 

 

BP 1178 f 132r 01 do 23-12-1389. 

Theodericus nzv Theodericus schoenmaker van Best verkocht aan Nijcholaus 

gnd Nijcoel van de Straten van Best tbv hem en zijn vrouw Elizabeth een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en akker van verkoper, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Godefridus gnd Ackermans soen enerzijds en 

Johannes van Helmont anderzijds, reeds belast met 1 oude groot en 18 lopen 

rogge, maat van Oirschot. De langstlevende beurt geheel de pacht. 

 

Solvit. Debent III denarios. 

Theodericus filius naturalis Theoderici sutoris de Best legitime vendidit 

Nijcholao dicto (dg: Nijch) Nijcoel (dg: van den) #van de (dg: -r)# 

Straten de Best ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam eorum et non ultra Andree et in Busco tradendam ex domo (dg: et 

.) et agro dicti venditoris sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

Best inter hereditatem Godefridi dicti Ackermans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Helmont ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo et XVIII lopinis siliginis mensure de Oerscot exinde prius 

solvendis et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Goessuinus et Jordanus datuim (dg: supra) quinta post 

Thome. 

 

BP 1178 f 132r 02 do 23-12-1389. 

Elizabeth en Margareta, dvw Jacobus zvw Henricus Goes, en Johannes van den 
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Hout zvw voornoemde Henricus Goes als momber van Jacobus en Henricus, kvw 

voornoemde Jacobus zvw Henricus Goes, maanden 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 10 pond geld, aan Jacobus van Vessen, tbv kvw voornoemde 

Jacobus zvw Henricus Goes, verkocht door Theodericus zvw Godefridus 

Posteel. 

 

Elizabeth Margareta filie quondam (dg: Johannis van) Jacobi filii quondam 

Henrici Goes et Johannes van den Hout filius dicti quondam Henrici Goes 

tamquam mamburnus Jacobi et Henrici (dg: fr) liberorum dicti quondam 

Jacobi filii quondam Henrici Goes hereditarium censum decem librarum 

monete venditum Jacobo de Vessen ad opus liberorum dictorum quondam 

Jacobi filii quondam Henrici Goes (dg: pro) a Theoderico filio quondam 

Godefridi Posteel #prout in litteris# monuerunt de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 132r 03 do 23-12-1389. 

Henricus die Hoessche kramer droeg over aan Aleijdis dvw Nijcholaus Pijecke 

een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, aan 

hem verkocht door Thomas zvw Petrus van Hijntham. 

 

Henricus die Hoessche institor hereditarium censum trium librarum et 

decem solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

venditum sibi a Thoma filio quondam Petri de Hijntham prout in litteris 

supportavit Aleijdi filie quondam Nijcholai Pijecke cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 132r 04 vr 24-12-1389. 

Johannes Luwe van Empel en Hermannus Scutte beloofden aan de secretaris, 

tbv Philippus Jozollo, 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390; 7+31+28+31+3=100 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: .) Johannes Luwe de (dg: Empel) Empel Hermannus Scutte promiserunt 

#mihi ad opus# Philippi Jozollo XXIIII aude scilde Francie ad pasca 

proxime pena II. Testes Goessuinus et Jorden datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 132r 05 vr 24-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 06 vr 24-12-1389. 

Willelmus van Berse zv Henricus van Berze en Ghisbertus gnd des Proefst 

soen van Empel beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 20½ gulden met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-1390) te betalen. 

 

Willelmus de Berse filius Henrici de Berze et Ghisbertus dictus des 

Proefst soen de Empel promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi XXJ 

gulden simpliciter vel valorem ad festum Petri ad cathedram proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 07 zo 26-12-1389. 

Arnoldus Rover nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verklaarde ontvangen te 

hebben van Johannes zv Daniel van Vladeracken 100 Brabantse dobbel mottoen, 

die voornoemde Johannes beloofd90 had aan voornoemde Rodolphus Rover, welke 

100 Brabantse dobbel wijlen voornoemde Rodolphus in zijn testament 

                         
90 Zie ← BP 1177 f 132v 05 do 30-06-1384, belofte op 24-06-1386 100 Brabant 

dobbel te betalen. 
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nagelaten had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Arnoldus. Ter meerdere 

zekerheid droeg voornoemde Arnoldus de schepenbrief over aan Cristina ev 

voornoemde Johannes zv Daniel. 

 

Arnoldus Rover filius naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

palam recognovit (dg: sibi per) #se recepisse a# Johannem filium Danielis 

de Vladeracken C Brabant dobbel mottoen quos dictus Johannes prefato (dg: 

dcm) Rodolpho Rover in litteris scabinorum de Busco promiserat prout in 

litteris quos C Brabant dobbel dictus quondam Rodolphus dicto Arnoldo suo 

filio naturali in suo testamento legaverat ut dicebat et ad maiorem 

securitatem #solucionis# dictus Arnoldus predictas litteras Cristine 

uxori dicti Johannis filii Danielis supportavit. Testes Gerardus et 

Goessuinus datum in die Stephani. 

 

BP 1178 f 132r 08 zo 26-12-1389. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Arnoldus Rover nzvw Rodolphus Rover 

van Vladeracken 22½ gulden simpliciter of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Gerardus de Vladeracken promisit Arnoldo Rover filio naturali quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken XXIIJ gulden simpliciter (dg: ad Sij) vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 09 vr 31-12-1389. 

Marcelius zvw Henricus zvw Henricus gnd Willelms Neve en Johannes zvw 

Johannes gnd Naets soen van Straten ev Gertrudis dvw voornoemde Henricus 

verkochten aan Goessuinus van Best (1) ¼ deel van een windmolen gnd 

Kappellaans Molen, in Hintham, op het zand, (2) een b-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, op de avond van Sint-Jan te leveren, gaande uit de 

helft van voornoemde molen, te weten uit de helft die was van wijlen 

Johannes Egonis, welk ¼ deel en pacht wijlen voornoemde Henricus verworven 

had van Henricus Wergharen, (dg: en waarvan Hilla wv voornoemde Henricus 

haar vruchtgebruik overgedragen91 had aan voornoemde Marcelius en Johannes) 

en welk ¼ deel en pacht nu aan hen behoren. 

 

Marcelius filius quondam Henrici filii quondam Henrici dicti Willelms 

Neve et Johannes (dg: dictus) filius quondam Johannis dicti Naets soen de 

Straten maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: di) Gertrudis eius 

uxoris filie dicti quondam Henrici quartam partem ad se spectantem 

cuiusdam molendini venti dicti communiter Cappellaens Molen siti in 

Hijntham supra arenam atque hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in vigilia nativitatis 

beati Johannis ex medietate dicti molendini venti scilicet ex illa 

medietate dicti molendini que fuerat quondam Johannis Egonis quas quartam 

molendini et paccionem dictus quondam Henricus erga Henricum Wergharen 

acquisiverat prout in litteris (dg: et de quibus Hilla relicta dicti 

quondam Henrici usufructum quem habuit in premissis dictis Marcelio et 

Johanni supportaverat ut dicebat here) #quos nunc ad se pertinere 

dicebant# vendiderunt Goessuino de Best supportaverunt cum litteris aliis 

et jure promittentes #super habita et habenda# warandiam et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Gerardus et Jorden datum sexta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 132r 10 vr 31-12-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zvw Johannes Naets soen 

15 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te 

betalen. 

 

                         
91 Zie ← BP 1178 f 130v 06 zo 19-12-1389, overdracht van vruchtgebruik in 

dit ¼ deel en pacht. 
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Dictus emptor promisit (dg: dictis venditoribus XV) dicto Johanni filio 

quondam Johannis Naets soen XV Hollant gulden vel valorem ad pasca 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 11 vr 31-12-1389. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Henricus Wergaren bakker”, 

“Godefridus Rake” en ook met “Henricus Wergaren”, en Goessuinus van Best 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde 

verkopers. 

 

Et fiet vidimus de tribus litteris quarum una Henricus Wergaren pistor et 

altera Godefridus (dg: ..) Rake et tercia eciam Henricus Wergaren 

incipiunt et Goessuinus de Best promisit super omnia (dg: re) porrigere 

dictis venditoribus etc ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 12 vr 31-12-1389. 

Henricus zvw Lambertus gnd Naets soen verkocht aan Henricus, zvw Henricus 

gnd Hanscoenmaker verwekt bij zijn vrouw Elisabeth, een n-erfpacht van 1 

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

alle {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Lambertus! dicti Naets soen hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Henrici dicti Hanscoenmaker ab ipso quondam Henrico 

et Elisabeth eius uxore pariter genito hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex omnibus. 

 

BP 1178 f 132r 13 vr 31-12-1389. 

Henricus zvw Lambertus gnd Naets soen verkocht aan Henricus, zvw Henricus 

Hanscoenmaker verwekt bij zijn vrouw Elisabeth, een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, Bossche maat, die Theodericus gnd van Westelberze geschonken had aan 

voornoemde Henricus en diens vrouw Margareta dv voornoemde Theodericus, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Theodericus van Westelberze, gelegen in Middelbeers. 

 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Naets soen hereditariam paccionem 

novem lopinorum siliginis mensure de (dg: Berze) #Busco# quam Theodericus 

dictus de Westelberze dicto Henrico cum Margareta eius filia uxore dicti 

Henrici nomine dotis solvere promiserat hereditarie nativitatis Domini 

#et in Busco tradere# ex omnibus bonis dicti Theoderici de Westelberze 

quocumque locorum in parocia de (dg: Westelberze) Middelberze sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici (dg: Hanscoen) 

Hanscoenmaker ab ipso quondam Henrico et Elisabeth eius uxore pariter 

genito promittens warandiam et obligationem in paccione deponere et 

sufficientem facere. Datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132r 14 vr 31-12-1389. 

Voornoemde Henricus zvw Lambertus gnd Naets soen verkoper verkocht aan 

voornoemde koper Henricus, zvw Henricus Hanscoenmaker verwekt bij zijn 

vrouw Elisabeth, een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een erfgoed gnd 

dat Hezewinkel, in Middelbeers, tussen Gertrudis van Westelberze enerzijds 

en erfgoed gnd dat Rake anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Henricus venditor hereditarie vendidit dicto Henrico emptori 

hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in nativitatis Domini #et in Busco tradendam# ex 

medietate ad se spectante in hereditate dicta dat Hezewinckel sita in 

parochia de Middelberze inter hereditatem (dg: Gerardi) Gertrudis de 

Westelberze ex uno et hereditatem dictam dat Rake ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere excepto censu ducis 
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inde solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 C 07 f. 132v. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1389. 

 

BP 1178 f 132v 01 vr 31-12-1389. 

Petrus zvw Engbertus Lambrechts soen verkocht aan Nicholaus der Kijnder den 

Plaetmaker een n-erfcijns van 7 oude Franse schilden of de waarde, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 4 morgen land, in 

Alem, ter plaatse gnd die Steelbeemden, tussen kvw Johannes Joede enerzijds 

en Johannes Blaer anderzijds, (2) 10 scharen, in Alem, ter plaatse gnd de 

Alemse Weide Werd, reeds belast met 15 zwarte tournosen aan de abt van 

Sint-Truiden, (3) een stuk land, in Maren, in den Zandeweijdencamp, tussen 

Willelmus Engelen soen enerzijds en Ghibo van Haren anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Engberti Lambrechts soen hereditarie vendidit 

Nicholao der Kijnder den Plaetmaker hereditarium censum septem aude 

scilde #Francie# vel valorem solvendum hereditarie Martini et in Busco 

tradendam ex IIIIor jugeribus terre sitis in parochia de Alem in loco 

dicto die Steelbeemden inter hereditatem liberorum quondam Johannis Joede 

ex uno et hereditatem Johannis Blaer ex alio atque ex decem proventibus 

dictis (dg: sc) scaren sitis in dicta parochia in loco dicto (dg: dem) 

den Alemsche Weijde Werd ut dicebat atque ex pecia terre sita in parochia 

de Maren in den Zandeweijdencamp inter hereditatem Willelmi Engelen soen 

ex uno et hereditatem Ghibonis de Haren ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XV nigris Turonensibus denariis abbati sancti Trudonis ex dictis X 

proventibus solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et Jorden 

datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 132v 02 vr 31-12-1389. 

Theodericus Herbrechts soen van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Herbrechts soen de Lijt (dg: pro) prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 03 vr 31-12-1389. 

Wernerus Ebbeken soen van Ghewanden beloofde aan Henricus van de Kloot, ten 

behoeve van jkvr Heilwigis van Kessel kloosterlinge van het 

Sint-Claraklooster in Den Bosch, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-

Martinusm 2 franken van Frankrijk of de waarde te betalen. Wernerus zal de 

dijken, behorend bij 1 morgen land, die was van wijlen Henricus van Kessel, 

in Maren, onderhouden, zodat erfg vw voornoemde Henricus van Kessel en hun 

goederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Wernerus Ebbeken soen de Ghewanden promisit super habita et habenda 

Henrico de Globo ad opus domicelle Heilwigis de Kessel monialis sancte 

Clare in Busco se daturum dicte domicelle Heilwigi ad spatium sex annorum 

proxime futurorum anno quolibet dictorum sex annorum duos francos Francie 

vel valorem in festo beati Martini hyemalis et pro primo solucionis 

termino in festo beati Martini proxime futuro et sic deinceps et quod 

ipse Wernerus aggeres spectantes ad unum juger terre quod fuerat quondam 

Henrici de Kessel situm in parochia de Maren tenebit bene et laudabiliter 

taliter quod heredibus dicti quondam Henrici de Kessel nec suis bonis 

dampna exinde non eveniant. Testes Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 04 vr 31-12-1389. 

Emondus van Zoelen, Johannes van Gemert de jongere, Johannes van Gestel en 

Leonius zvw Godefridus van Herpen beloofden aan Philippus Jozollo 240 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390; 31+15= 46 dgn) 
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te betalen, op straffe van 10. 

 

Emondus de Zoelen et Johannes de Gemert junior Johannes de Gestel et 

Leonius filius quondam Godefridi de Herpen promiserunt Philippo Jozollo 

IIc et XL scuta Francie ad carnisprivium proxime persolvenda pena X. 

Testes Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 05 vr 31-12-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 06 vr 31-12-1389. 

Willelmus van Mameren van Kessel verkocht aan Johannes van Bladel een 

n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit (1) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Hengmeden, tussen 

wijlen Johannes Gherijs soen enerzijds en Thomas zv Wolterus van Mameren 

anderzijds, (2) 5½ hont land, in Kessel, tussen wijlen Henricus van Kessel 

enerzijds en wijlen Hubertus van Baersdonc anderzijds, (3) een huis en 

tuin, in Kessel, tussen Heilwigis wv Rutgherus Egonis enerzijds en 

Margareta van Kuijc anderzijds. 

 

Willelmus de Mameren de Kessel hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

hereditariam paccionem duorum modiorum ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii ex (dg: p) IIIIor hont terre sitis in parochia de 

Kessel ad locum dictum Hengmeden inter hereditatem (dg: Johannis Erenb) 

quondam Johannis Gherijs soen ex uno et hereditatem Thome filii Wolteri 

de Mameren ex alio atque ex quinque et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Henrici de Kessel ex uno et inter 

hereditatem quondam Huberti de Baersdonc ex alio item ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in dicta parochia inter hereditatem Heilwigis 

relicte quondam Rutgheri Egonis ex uno et hereditatem Margarete de Kuijc 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: exceptis ..) et sufficientem facere. Testes 

Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 07 vr 31-12-1389. 

Thomas Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 08 vr 31-12-1389. 

Wellinus zvw Wellinus van Acht beloofde aan Arnoldus van den Venne van 

Stripe 51 mud hop, gnd cosbaer hoppe, Bossche maat, in Eindhoven te 

leveren, een helft met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1390) en de 

andere helft met Allerheiligen over een jaar (wo 01-11-1391). 

 

Wellinus filius quondam Wellini de Acht promisit Arnoldo van den Venne de 

Stripe (dg: L) quinquaginta unum modios lupule dicte cosbaer hoppe 

mensure de Busco mediatim in festo omnium sanctorum proxime futuro et 

mediatim a festo omnium sanctorum proxime futuro ultra annum persolvendos 

et in Eijndoven tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 09 vr 31-12-1389. 

(dg: Mathias zvw Mathias gnd Cuper van Ghorinchem: een huis en erf). 

 

(dg: Mathias filius quondam Mathie dicti Cuper de Ghorinchem domum et 

aream s). 
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BP 1178 f 132v 10 vr 31-12-1389. 

Eligius gnd Luutens soen van den Berge beloofde aan Johannes Vriese 

Weenmaers soen 100 gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

Aleidis smv de schuldeiser. 

 

Eligius (dg: f) dictus Luutens soen van den Berge promisit Johanni Vriese 

Weenmaers soen C gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. Detur Aleidi soceri dicti creditoris. 

 

BP 1178 f 132v 11 vr 31-12-1389. 

Mathias zv Mathias gnd Cuper van Ghorinchem verkocht aan Willelmus Posteel 

een huis en erf van wijlen Johannes gnd Lepper, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, aan hem verkocht door Henricus gnd Colen 

handschoenmaker. 

 

Mathias filius Mathie dicti Cuper de Ghorinchem domum et aream quondam 

Johannis dicti Lepper sitam in Busco in vico reparatorum (dg: vetum) 

veterum vestium venditam sibi ab Henrico dicto Colen cijrothecario prout 

in litteris hereditarie vendidit Willelmo Posteel supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Goessuinus et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 12 vr 31-12-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 172 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori C et LXXII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 132v 13 vr 31-12-1389. 

Johannes zvw Wolterus gnd van Scadewijc en Hermannus zv Egidius van Gravia 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 31+28+31+3=93 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Johannes filius Wolteri dicti quondam de Scadewijc et Hermannus filius 

Egidii de Gravia promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii XXIIII aude 

scilde ad pasca proxime pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 14 vr 31-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 15 vr 31-12-1389. 

Theodericus Bever en zijn zoon Otto beloofden aan Johannes van der Stegen 

13 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) 

te betalen. 

 

Theodericus Bever et Otto eius filius promiserunt Johanni van der Stegen 

XIII Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. 

Testes Gerardus et Spanct datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 16 vr 31-12-1389. 

Arnoldus nzvw Robbertus van Tula beloofde aan Jacobus zv Ghibo Kesselman 13 

Gelderse gulden en 6 plakken met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 
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Arnoldus filius naturalis quondam Robberti de Tula promisit Jacobo filio 

Ghibonis Kesselman XIII Gelre gulden et sex placken ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 132v 17 vr 31-12-1389. 

Baudekinus zvw Adam gnd die Ries verkocht aan Yda dvw Johannes gnd 

Nennekens soen een lijfrente van 1 oude Franse schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Lith, ter plaatse 

gnd Lithoijen, tussen erfg van Petrus Pauwels enerzijds en Heijmericus 

Huijsman anderzijds, (2) 2 hont land, in Lith, ter plaatse gnd Veren Truden 

Hoeve, tussen kvw Willelmus Clinge enerzijds en wijlen Henricus Muijdeken 

anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Baudekinus filius quondam Ade dicti die Ries legitime vendidit Yde filie 

quondam Johannis dicti Nennekens soen vitalem pensionem unius antiqui 

(dg: cens) scilt Francie vel valorem solvendum anno quolibet ad vitam 

dicte Yde in nativitatis Domini ex (dg: uno et dimidio jugeribus terre 

sitis in parochia de Oijen) ex domo et orto sitis in parochia de Lijt in 

loco dicto Lijttoijen inter hereditatem heredum Petri Pauwels ex uno et 

hereditatem Heijmerici Huijsman ex alio atque ex duobus hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto Veren Truden Hoeve inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Clinge ex uno et hereditatem quondam Henrici 

Muijdeken ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam [obligationem] deponere promisit sufficientem facere et cum 

mortua fuerit etc. Testes Gerardus et Jordanus datum ut supra. 

 


