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1178 mf6 F 14 f. 213. 

 in festo Petri ad cathedram: maandag 22-02-1389. 

 

BP 1178 f 213r 01 ma 22-02-1389. 

De broers Johannes en Rutgherus, kvw Tielmannus Pouwels soen met den Hant, 

Adam ....... ev Cristina, en Henricus van Bielrevelt ev Sophija, dvw 

voornoemde Tielmannus, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren. 

Eerstgenoemde Johannes en Rutgherus kregen (1) 1 morgen land ....... 

Roemput, (2) 1 morgen land in Hintham, achter de plaats gnd ....... ....... 

Thomas van Hintham, tussen Theodericus ....... enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, (3) 1 hont land tussen Den Bosch en Hintham, ter plaatse 

gnd Eijnthouts, naast ....... .......inc van Hijntam, (4) een tuin van 

voornoemde wijlen Tielmannus, in Rosmalen, beiderzijds tussen een gemene 

weg, met een eind strekkend aan Oda Bracs, (5) 2 stukken land in Rosmalen, 

achter Hintham, ter plaatse gnd die Keerseboem, (5a) tussen Sophija van 

Engelant enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (5b) beiderzijds 

tussen Theodericus van Enghelant, (6) een stuk roggeland in Hintham, ter 

plaatse gnd die Sporkt, tussen Theodericus van Enghelant enerzijds en 
?eerstgenoemde ?J...... anderzijds, (7) een tuin in Rosmalen, ter plaatse 

gnd aan die Oude Molen, tussen hr Henricus Buc enerzijds en Arnoldus Alarts 

soen anderzijds, (8) een b-erfpacht van 2 zester rogge, die Rijcardus van 

den Beirgelden leverde aan voornoemde wijlen Tielmannus, gaande uit een 

erfgoed in Middelrode, (9) een b-erfpacht van 2 zester rogge, die Elizabeth 

wv Rodolphus van Enghelant leverde aan voornoemde wijlen Tielmannus, (10) 

een b-erfcijns van ½ oude schild, die Nijcholaus Mor betaalt, (11) de helft 

van 4 morgen land, gelegen achter Hintham, ter plaatse gnd Lede Broek, 

tussen Henricus Lemmens enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (12) 

een b-erfpacht van 2 zester rogge, die Theodericus die Bever van Heeswijc 

levert, (13) een b-erfpacht van 1 zester rogge, die Jacobus van Enghelant 

levert, (14) een b-erfpacht van 1 zester rogge, die eerstgenoemde Johannes 

levert, met lasten. 

 

Johannes et Rutgherus fratres liberi quondam [1Tielmanni Pouwels] soen 

[met den Hant 2Adam ....... ....... maritus et tutor legitimus] Cristine 

sue uxoris et Henricus de Bielrevelt maritus et tutor legitimus Sophije 

sue uxoris filiarum dicti quondam [Tielmanni recognoverunt se divisionem] 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut 

dicebant mediante [qua divisione] unum juger terre (dg: s) de q....... 

....... ....... ....... Roemput item unum iuger terre situm in Hijntham 

retro locum dictum ....... ....... ad Thomam de [H]ijntam inter 

hereditatem The[oderici] ....... ....... uno et inter (dg: hereditatem) 

communem stegam ex alio item unum hont terre situm inter Buscumducis et 

Hijntam ad locum [dictum] Eijnthouts iux[ta] ....... ....... .......inc 

de Hijntam item ortus dicti quondam Tielmanni situs in parochia de 

Roesmalen inter communem plateam ex utroque [latere coadiacentem tendens 

cum uno] fine ad hereditatem Ode Bracs item (dg: die) #due# pecie terre 

site in parochia de Roesmalen retro Hijntam in loco dicto die Keerseboem 

[quarum una inter] hereditatem Sophije de Engelant ex uno et inter 

hereditatem Thome de Hijntam ex alio et altera inter hereditatem 

Theoderici de Enghelant ex utroque la[tere coadiacentem] item pecia terre 

siliginee sita in Hijntam ad locum dictum die Sporct inter hereditatem 

Theoderici de Enghelant ex uno et inter hereditatem ?primodicti ?J...... 

....... ....... (dg: pe) ortus situs in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum aen die Aude Molen inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Alarts soen ex alio item hereditaria paccio 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1178 f 213r 04 en BP 1178 f 213r 05. 
2 Aanvulling op basis van BP 1178 f 213r 02. 
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duorum sextariorum siliginis quam Rijcardus van den Beirgelden dicto 

quondam Tielmanno solvere consuevit ex hereditate sita in Middelrode item 

hereditaria paccio duorum sextariorum siliginis quam Elizabeth relicta 

quondam (dg: .) Rodolphi de Enghelant solvere consu[evit] dicto quondam 

Tielmanno item hereditarius census dimidii antiqui scilt quem Nijcholaus 

Mor solvere tenetur item medietas quatuor iugerum terre [sitorum] retro 

Hijntam in loco dicto Lede Broec inter hereditatem Henrici Lemmens ex uno 

et inter hereditatem Thome de Hijntam ex alio item hereditaria paccio 

duorum s[exta]riorum siliginis quam Theodericus die Bever de Heeswijc 

solvere tenetur item hereditaria paccio unius (dg: mod) sextarii 

siliginis quam Jacobus de Enghelant solvere tenetur item hereditaria 

paccio unius sextarii siliginis quam primodictus Johannes solvere tenetur 

#cum suis oneribus# (dg: dictis) primodictis Johanni et Rutghero 

cesserunt in partem promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes Heijme et W datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1178 f 213r 02 ma 22-02-1389. 

Voornoemde Adam en Henricus van Bielrevelt kregen (1) ½ bunder beemd, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in den Blok, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds 

en Theodericus van Enghelant anderzijds, (2) 1/3 deel van 1 bunder beemd in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Teten Heuvel, naast Godefridus Sceijvel, (3) 1 

bunder land, gelegen achter Hintham, in Rosmalen, ter plaatse gnd aan den 

Erthem, tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara enerzijds en Lambertus 

van Enghelant anderzijds, (4) een stukje land, 1 spint groot, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd in die Keersboom, (5) een stuk land in Rosmalen, naast de 

plaats gnd Engeland, tussen Theodericus van Enghelant enerzijds en Metta 

gnd Brocs anderzijds, (6) 3 stukken land in Rosmalen, ter plaatse gnd in 

die Middelhees, (6a+b) tussen Arnoldus Kathelinen soen enerzijds en 

Arnoldus Alarts soen anderzijds, (6c) tussen hr Henricus Buc enerzijds en 

erfgoed behorend aan de kerk van Nuland anderzijds, (7) een stuk land gnd 

die Ronde Middelheze, ter plaatse gnd die Middelheze, tussen Jacobus van 

Enghelant enerzijds en erfgoed gnd die Scilt behorend aan hr Henricus Buc 

anderzijds, (8) een stuk beemd ter plaatse gnd die Middelheze, welk stukje 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van Arnoldus Alarts soen, (9) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes van den Dunghen levert, (10) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Arnoldus Kathelinen soen betaalt, gaande 

uit een erfgoed gnd die Oude Molen, (11) een b-erfcijns van 10 schelling, 

die Oda Brocs betaalt, (12) de helft van 4 morgen land, gelegen achter 

Hintham, ter plaatse gnd Ledebroek, tussen Henricus Lemmens enerzijds en 

Thomas van Hijntam anderzijds, (13) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

Lambertus van Enghelant zv Arnoldus levert, welke pacht voornoemde wijlen 

Tielmannus verworven had van Arnoldus Poeldonc, met lasten. 

 

Et mediante qua (dg: q) divisione (dg: u) dimidium bonarium prati situm 

in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: in den) in den Bloc inter 

hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Enghelant ex alio item tercia pars unius bonarii prati siti in parochia 

de Roesmalen ad locum dictum Teten Hoevel (dg: inter inter) #iuxta# 

hereditatem Godefridi Sceijvel item unum bonarium terre situm (dg: in) 

retro Hijntam in parochia de Roesmalen in loco dicto aen den Erthem inter 

hereditatem inter hereditatem conventus sancta Clare ex uno et inter 

hereditatem Lamberti de Enghelant ex alio item particula terre unum 

spijnt in semine (dg: camp) capiens sitam in parochia de Roesmalen in 

loco dicto in die Keersboem item pecia terre sita (dg: in p iuxta) in 

parochia de (dg: ..) Roesmalen iuxta locum dictum Enghelant inter 

hereditatem Theoderici de Enghelant ex uno et inter hereditatem Mette 

dicte Brocs ex alio item tres pecie terre site in parochia de Roesmalen 

in loco dicto (dg: dicto) in die Middelhees quarum duarum inter 

hereditatem (dg: d) Arnoldi Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Alarts soen ex alio et tercia inter hereditatem domini #Henrici# 

Buc ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex 
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alio item pecia terre dicta die Ronde Middelheze sita in dicto loco dicto 

die Middelheze vocato inter hereditatem (dg: domini) Jacobi de Enghelant 

ex uno et inter hereditatem dictam die Scilt spectantem ad dominum 

Henricum Buc ex alio item pecia prati sita in dicto loco (dg: ar) die 

Middelheze vocato (dg: iuxta) et que #particula# annuatim dividitur 

contra hereditatem Arnoldi Alarts soen item hereditaria paccio diminii 

modii siliginis quam Johannes (dg: ?Hars) van den Dunghen solvere tenetur 

item hereditarius census XX solidorum quem Arnoldus Kathelinen soen 

solvere tenetur ex hereditate dicta die Aude Moelen item hereditarius 

census X solidorum quem Oda Brocs solvere tenetur annuatim item (dg: ..) 

medietas quatuor iugerum terre sitorum retro Hijntam in loco dicto 

Ledebroec inter hereditatem Henrici Lemmens ex uno et inter hereditatem 

Thome de Hijntam ex alio item hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

quam (dg: Arnoldus Po ..) Lambertus de Enghelant filius Arnoldi solvere 

tenetur et quam paccionem dictus quondam Tielmannus erga Arnoldum 

Poeldonc acquisiverat cum suis oneribus (dg: ex p) dictis Ade et Henrico 

de Bielrevelt cesserunt in partem super quibus promittentes ratam servare 

et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 03 ma 22-02-1389. 

Henricus van Bielrevelt beloofde aan voornoemde broers Johannes en 

Rutgherus en aan Adam 7½ oude schild of de waarde, te betalen na overlijden 

van Cristina wv Tielmannus Pauwels soen. 

 

(dg: He) Henricus de Bielrevelt promisit super omnia (dg: Jo) dictis 

Johanni Rutghero fratribus et Ade septem et dimidium aude (dg: scilde) 

scilt seu valorem statim post !Cristine relicte quondam Tielmanni Pauwels 

soen persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 04 ma 22-02-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen met den Hant verkocht aan Arnoldus 

Kathelinen soen een tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd die Oude Molen, 

tussen hr Henricus Buc enerzijds en Arnoldus Alarts soen anderzijds, belast 

met 2¼ penning oude cijns aan de hertog en een b-erfcijns van 5 schelling 8 

penning gemeen paijment aan de priester van de Sint-Janskerk in Den Bosch. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen met den Hant (dg: peciam) 

quendam ortum situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Aude 

Moelen inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Alarts aoen ex alio vendidit Arnoldo Kathelinen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis et quarta 

parte unius denarii antiqui census #domini duci# et hereditario censu 

(dg: sex) #quinque# solidorum #et octo denariorum# communis pagamenti 

presbitro ecclesie [beati] Johannis in Busco exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 05 ma 22-02-1389. 

Johannes zvw Tielmannus Pauwels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni Pauwels soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 06 ma 22-02-1389. 

De broers Antonius en Yvels, kv Johannes van Berlikem zvw Johannes Olij, 

gaven uit aan Petrus van der Heijden een stuk land in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Oude Hoeve, tussen Willelmus van Helen enerzijds en hr Henricus Buc 

priester anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 15 penning oude cijns aan 

de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 
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Antonius et Yvels fratres liberi Johannis de Berlikem #filii quondam 

Johannis Olij# peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

die Aude Hoeven inter hereditatem Willelmi de Helen ex uno et inter 

hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Petro van der Heijden ab eodem hereditarie 

possidendam pro !eodem hereditarie possidendam pro XV denariis antiqui 

census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab) 

ipsis ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 07 ma 22-02-1389. 

Voornoemde Petrus van der Heijden en zijn zoon Arnoldus beloofden aan 

voornoemde Antonius en Yvels 37½ Hollandse gulden of de waarde, 1/3 deel te 

betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1389), 1/3 deel met Lichtmis aanstaande 

(wo 02-02-1390) en 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390). 

 

Dictus Petrus et Arnoldus eius filius promiserunt Antonio et Yvels 

predictis XXXVII et dimidium Hollant gulden seu valorem pro una tercia 

parte Remigii et pro secunda tercia parte purificationis proxime futuro 

et pro ultima tercia parte nativitatis Johannis proxime (dg: futuro 

persolvendos) futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 08 ma 22-02-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde zijn voornoemde zoon Arnoldus schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda dictum Arnoldum eius 

filium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213r 09 ma 22-02-1389. 

Petrus Vuchts beloofde aan Ghisbertus Scape zv Arnoldus Monic 60 oude 

schilden (dg: of) evenveel als de stad zal nemen en geven met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Petrus Vuchts promisit Ghisberto Scape filio Arnoldi Monic LX aude scilde 

(dg: seu) scilicet tantum quantum oppidum capiet et dabit ad nativitatis 

Domini proxime futurun persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 G 01 f. 213v. 

 in festo Petri ad cathedram: maandag 22-02-1389. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 06-03-1389. 

 

BP 1178 f 213v 01 ma 22-02-1389. 

De broers Antonius en Yvels, kv Johannes van Berlikem zvw Johannes Olij, 

gaven uit aan Henricus Buc van Heze een hofstad in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Oude Hoeve, tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor .. penningen oude grondcijns 

en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

[3Antonius et] Yvels fratres liberi Johannis de Berlikem filii quondam 

Johannis Olij domistadium quoddam situm in parochia de Berlikem in loco 

dicto die Aude Hoeve inter he[reditatem domini Hen]rici Buc presbitri ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam #et hereditatem domini 

Henrici Buc predicti# ex alio #ut ibidem situm est# ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Henrico Buc de Heze ab eodem hereditarie 

                         
3 Aanvulling op basis van BP 1178 f 213v 03. 
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possidendum pro .. denariis antiqui census domino fundi exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis [et in] Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: et promisit). Testes 

Heijme et Will datum in festo [Petri ad cathedram]. 

 

BP 1178 f 213v 02 za 06-03-1389. 

Voornoemde Johannes van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Berlikem predictus prebuit et reportavit. Testes W et Aggere 

datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1178 f 213v 03 za 06-03-1389. 

Voornoemde Henricus Buc beloofde aan voornoemde broers Antonius en Yvels 50 

Hollandse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389), 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) en 1/3 

deel met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390). 

 

[4Dictus Henricus B]uc promisit dictis Antonio et Yvels fratribus 

quinquaginta #Hollant# gulden florenos seu valorem pro una tercia parte 

nativitatis Domini proxime futuro pro secunda tercia parte a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum et pro ultima tercia parte a 

nativitatis Domini proxime futuro (dg: per) ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213v 04 za 06-03-1389. 

Albertus zv Jacobus van Dornsel droeg over aan zijn broer Johannes zv 

voornoemde Jacobus alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn grootvader Johannes Plassart resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn grootmoeder Agnes wv voornoemde Johannes. Is de knecht 

van mr Walterus Meelman. 

 

(dg: ..) Albertus filius (dg: quondam) Jacobi de (dg: Don) Dornsel omnia 

bona sibi de morte quondam Johannis Plassart (dg: et Agnetis) sui (dg: 

aci) avi successione advoluta et post mortem Agnetis relicte dicti 

quondam Johannis (dg: s) avie dicti Alberti successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Johanni filio dicti 

Jacobi suo fratri promittens warandiam et obligationem (dg: de) ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Est famulus magistri Walteri Meelman. 

 

BP 1178 f 213v 05 za 06-03-1389. 

Jacobus die Laet gaf uit aan Martinus zv Henricus gnd Weren soen 2 stukken 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd op Beecvelt, (1) tussen voornoemde 

Martinus enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, met een 

eind strekkend aan een weg over de brug van Beecvelt en met het andere eind 

aan de plaats gnd die Boest, (2) tussen voornoemd erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en voornoemde Martinus en Enghela Hennekens en haar 

kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Jacobus die Laet duas pecias terre sitas in parochia de Berlikem in loco 

dicto (dg: di) op Beecvelt quarum una inter hereditatem Martini filii 

Henrici dicti Weren soen ex uno et inter hereditatem conventus de Berna 

ex alio (dg: et altera) tendens cum uno fine ad viam tendentem per pontem 

de Beecvelt et cum alio fine ad locum dictum die Boest et altera (dg: 
?cum) inter dictam hereditatem dicti conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem dicti Martini et (dg: ag) hereditatem Enghele Hennekens et 

eius liberorum ex alio in ea quantitate (dg: quan) qua ibidem site sunt 

                         
4 Aanvulling op basis van BP 1178 f 213v 01. 
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ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Martino ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu (dg: qu) trium librarum et 

X solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini pro 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213v 06 za 06-03-1389. 

Petrus gnd Everaets soen droeg over aan zijn schoonzoon Rutgherus zvw 

Tielmannus Pauwels soen met der Hant zijn vruchtgebruik in een stuk land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Andreas zv Henricus Rusen soen 

enerzijds en Nijcholaus Everaets soen anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Petrus. 

 

(dg: Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen met der Hant) 

#Petrus dictus Everaets soen suum usufructum sibi competentem in# peciam 

terre sitam in parochia de Roesmalen (dg: de) in loco dicto Heze inter 

hereditatem Andree filii Henrici Rusen soen ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Everaets soen ex alio (dg: ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Elizabeth filie Petri dicti Everaets soen ab eadem hereditarie 

possidendam) supportavit Rutghero filio quondam Tielmanni Pauwels soen 

met der Hant suo genero promittens ratam servare. Testes Aa et Dordrecht 

datum supra. Tradetur littera (dg: Elizabeth f) dicto Petro. 

 

BP 1178 f 213v 07 za 06-03-1389. 

Voornoemde Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen met der Hant ev Margareta 

dv Petrus gnd Everaets soen gaf voornoemd stuk land uit aan Elizabeth dv 

voornoemde Petrus Everaets soen; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Rutgherus zal de pacht niet 

manen zolang voornoemde Petrus Everaets leeft. De brief van Elizabeth 

overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus Rutgherus maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

Petri dicti Everaets soen dictam peciam terre dedit ad hereditariam 

paccionem Elizabeth filie dicti Petri Everaets soen ab eadem hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis exinde solvendo (dg: et pro) dando etc 

atque pro hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda (dg: ab) sibi ab alio hereditarie (dg: purificationis et a 

nativitatis Domini) purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

altera cum tutore repromisit tali condicione quod dictus Rutgherus non 

petet neque monebit dictam paccionem quamdiu dictus Petrus Everaets 

vixerit in humanis. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: dicto 

Petro) Elizabeth dicto Petro. 

 

BP 1178 f 213v 08 za 06-03-1389. 

Vornoemde Elizabeth verhuurde voornoemd stuk land aan haar voornoemde vader 

Petrus, voor de duur van diens leven. De brief overhandigen. 

 

Dicta Elizabeth dictam peciam terre locavit dicto Petro suo patri ab 

eodem Petro quamdiu (dg: vi) idem Petrus vixerit et non ultra (dg: p 

libere) possidendam promittens ratam servare. Testes datum supra. 

Traditur. 

 

BP 1178 f 213v 09 za 06-03-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen met der Hant verkocht aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Tielmannus (1) ¼ deel in een hofstad van wijlen 

voornoemde Tielmannus, in Hintham, ter plaatse gnd die Brekelt, tussen 

Theodericus van Enghelant enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) ¼ 

deel in een tuin van voornoemde wijlen Tielmannus, aldaar, tussen Petrus 
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Everaets soen enerzijds en Johannes van Haren snijder anderzijds, (3) ¼ 

deel in een stuk land van voornoemde wijlen Tielmannus, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd op het Hinthamse Veld, tussen Godinus die Olijsleger enerzijds 

en voornoemde Johannes van Haren anderzijds, (4) ¼ deel in een stuk land 

van voornoemde wijlen Tielmannus, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den 

Erthem, tussen erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en 

Thomas van Hijntam anderzijds, (5) ¼ deel in een b-erfcijns van 5 schelling 

oude pecunia, die Arnoldus Wijnter van Bruggen betaalde aan voornoemde 

wijlen Tielmannus, belast met lasten. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen met der Hant quartam 

partem ad se spectantem in quodam domistadio (dg: s) dicti quondam 

Tielmanni sito in Hijntam in loco dicto die Brekelt inter hereditatem 

Theoderici de Enghelant ex uno et inter communem stegam ex alio atque 

quartam partem ad se spectantem in quodam orto dicti quondam Tielmanni 

sito ibidem inter hereditatem Petri Everaets soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Haren sartoris ex alio atque quartam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicti quondam (dg: P) Tielmanni sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto opt Hijntamsche Velt inter 

hereditatem Godini die Olijsleger ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Haren predicti ex alio atque quartam partem ad se spectantem in pecia 

terre dicti quondam Tielmanni sita in #dicta# parochia de Roesmalen in 

loco dicto in den Erthem inter hereditatem domus leprosorum prope 

Buscumducis ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntam ex alio atque 

quartam partem ad se spectantem in hereditario censu quinque solidorum 

antique pecunie quem censum Arnoldus Wijnter de Bruggen dicto quondam 

Tielmanno solvere consuevit ut dicebat vendidit Johanni suo fratri filio 

dicti quondam Tielmanni promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 213v 10 za 06-03-1389. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant gaf uit aan Nijcholaus 

van der Koeveringen (1) een hofstad in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, 

tussen Gerardus die Becker enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

erfgoed gnd een geerken, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, beiderzijds 

tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan Henricus van den 

Kalfshoevel; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis op de hofstad te leveren. Voornoemde Nijcholaus 

zal de hofstad en het erfgoed verbeteren met gebouwen. 

 

Solvit Nijcholaus. 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant domistadium 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto Enghelant inter hereditatem 

Gerardi die Becker ex uno et inter communem plateam ex alio item quandam 

hereditatem dictam (dg: d) een gheerken sitam in parochia de Roesmalen in 

(dg: loco) dicto loco Enghelant vocato inter (dg: he) communem plateam ex 

utroque latere tendentem cum uno fine (dg: he) ad hereditatem Henrici van 

den Kalfshoevel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Nijcholao (dg: 

d) van der Koeveringen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini et supra dictum 

domistadium tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia quod 

ipse dictas domistadium et hereditatem meliorabit in (dg: ..) edificiis 

et non (dg: dofe obt quo) deteriorabit. Testes W et Dordrecht datum 

supra. 

 

1178 mf6 G 02 f. 214. 

 in vigilia Mathije: dinsdag 23-02-1389. 

 in festo Mathije: woensdag 24-02-1389. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

9 

BP 1178 f 214r 01 di 23-02-1389. 

Johannes gnd van der Horst bontwerker machtigde Cristianus zvw Johannes van 

Lijemde een lijfpacht te manen van .. ..... ......., Bossche maat, die 

eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes zvw Barnerius gnd Bernier 

van den Yvelaer. Ook de achterstallige termijn van het afgelopen jaar. 

 

Johannes dictus van der Horst pellifex dedit Cristiano filio (dg: fratri 

Johannis) quondam Johannis de Lijemde potestatem monendi [vit]alem 

pe[nsionem] ....... ....... mensure de Busco quam pensionem (dg: He) 

primodictus Johannes erga Johannem filium quondam Barnerii dicti Bernier 

van den Yvelaer !prout in litteris et arrest[adia] sibi de anno preterito 

restantia etc usque ad revocacionem. Testes Aa et Willelmus datum in 

vigilia Mathije. 

 

BP 1178 f 214r 02 di 23-02-1389. 

Johannes van Zidewijnden zv Bazelijs droeg over aan Johannes van de Kloot, 

tbv Gerardus van Aa, een b-erfcijns van 10 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de goederen gnd het Hof Goed, in ?Heeswijk, voor de 

dijk aldaar, welke cijns aan hem verkocht was door Walramus zvw hr Johannes 

van Benthem ridder. 

 

Johannes de Zidewijnden filius Bazelijs hereditarium censum decem 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex bonis (dg: 
?dictis) dictis communiter tHof Goet sitis in parochia [de ?Heze]wijc 

ante aggerem ibidem et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis venditum sibi a Walramo filio quondam domini Johannis de 

Benthem militis pro[ut in litteris] supportavit Johanni de (dg: Gh Gb) 

Globo ad opus Gerardi de Aa promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 03 di 23-02-1389. 

Johannes van Houbraken zv Aleidis en Johannes zvw Johannes gnd Lijedenkerc 

verkochten aan Willelmus den Sluijter zvw Willelmus van den Berghe een stuk 

land, in Lijedorp, ter plaatse gnd Herssel, tussen Katherina wv Willelmus 

van Herssel enerzijds en Theodericus van den Boemen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan Arnoldus van den Goer of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes de Houbraken filius (dg: quondam Gerardi A) Aleidis et Johannes 

(dg: dicti) filius quondam Johannis dicti Lijedenkerc peciam terre sitam 

in parochia de Lijedorp ad locum dictum Herssel inter hereditatem (dg: 

Kathelin) Katherine relicte quondam Willelmi de Herssel ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van den Boemen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam ut dicebant vendiderunt Willelmo den Sluijter filio 

quondam Willelmi van den Berghe promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu dominorum fundi exinde solvendo. Testes W et 

Dordrecht datum supra. Tradetur littera Arnoldo van den Goer vel sibi. 

 

BP 1178 f 214r 04 di 23-02-1389. 

Arnoldus van den Goer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Goer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 05 di 23-02-1389. 

Gerardus van Ussen verkocht aan Petrus Mersman zvw Arnoldus Mersman de 

oudere 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op de Opperen Poel, tussen 

Albertus die Moelner enerzijds en voornoemde Gerardus anderzijds. 

 

Gerardus de Ussen quatuor hont terre sita in parochia de Os ad locum 

dictum op den Opperen Poel inter hereditatem Alberti die Moelner ex uno 
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et inter hereditatem predicti Gerardi ex alio ut dicebat vendidit Petro 

Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 06 di 23-02-1389. 

Theodericus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Mersman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 07 wo 24-02-1389. 

Johannes van Berlikem zvw Johannes Olij, zijn kinderen Yvels en Antonius, 

en Henricus Buc ev Elizabeth dv voornoemde Johannes van Berlikem verkochten 

aan Henricus Coppen soen uter Hasselt (1) een stuk land, 4 morgen 1 hont 

groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen een beemd en akker die 

waren van wijlen Nijcholaus gnd Coel van der Heijden, nu behorend aan 

voornoemde Johannes, Yvels, Antonius en Henricus Buc, enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast een erfcijns (dg: van 40 schelling geld) aan 

de stad Den Bosch, (2) voornoemde akker en beemd, die waren van wijlen 

Nijcholaus gnd Coel van der Heijden, (3) een stuk land dat was van wijlen 

Jacobus gnd Oeden soen, gelegen tegen voornoemde akker en beemd, aldaar, 

deze akker, beemd en stuk land gelegen tussen voornoemd stuk land enerzijds 

en hr Henricus Buc priester anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde hr Henricus Buc priester, (4) een beemd, 2 bunder groot, aldaar, 

tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en erfgoed gnd des Rentmeesters 

Kamp anderzijds, zoals omgraven, deze goederen belast met 27 penning oude 

cijns aan hr Ludovicus van Berlaer en 20 penning gemeen paijment aan de 

kerk van Berlicum. Verder gaat uit deze goederen, maar ook uit andere 

goederen van verkopers, een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, aan 

Martinus Monic; voornoemde koper beloofde deze pacht uit voornoemde 

goederen te leveren, zó dat verkopers en hun andere goederen daarvan geen 

schade ondervinden. 

 

Johannes de Berlikem filius quondam Johannis Olij (dg: Antonius) Yvels et 

Antonius eius liberi et (dg: Jo) et Henricus Buc maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti (dg: quondam) Johannis de 

Berlikem peciam terre quatuor iugera et (dg: ter) unum hont continentem 

sitam in parochia de Berlikem (dg: iuxta) ad locum dictum Loefort inter 

(dg: hereditatem d) pratum et agrum (dg: ad dictos) qui fuerant (dg: 

quondam Johannis Oeden) quondam Nijcholai dicti Coel van der Heijden (dg: 

ex) nunc ad dictos Johannem Yvels Antonium et Henricum Buc spectantes ex 

uno et inter (dg: hereditatem domini Buc Henrici Nuc presbitri ex alio et 

tendentes cum) communem plateam ex alio (dg: tendentes cum utroque fine 

ad communem plateam atque dictos pratum et agrum situm) atque dictos 

agrum et pratum qui fuerant quondam Nijcholai dicti Coel van der Heijden 

et !et peciam terre que fuerat quondam (dg: Joh) Jacobi dicti Oeden soen 

dictis agro et prato adiacentem sitos ibidem inter primodictam peciam 

terre ex uno et inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex alio 

tendentes cum utroque fine ad (dg: communi) hereditatem dicti domini 

Henrici Buc presbitri atque pratum duo bonaria continens situm ibidem 

inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter 

hereditatem dictam des Rentmeesters (dg: s) Camp ex alio in ea quantitate 

(dg: q) qua huiusmodi pratum situm est et circumfossatum ut dicebant 

vendiderunt Henrico Coppen soen uter Hasselt promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XXVII 

denariis antiqui census domino Ludovico de Berlaer et XX denariis 

communis pagamenti ecclesie de Berlikem ex premissis solvendis atque 

hereditario censu (dg: XL solidorum monete) ex primodicta pecia terre 

quatuor iugera et unum hont continente #oppido de Buscoducis# annuatim 

solvendis atque hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: exinde solvendis) Martino Monic ex premissis et quibusdam 

aliis heredibus dictorum venditorum solvendis ut dicebant et quam 
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paccionem quatuor modiorum siliginis dictus emptor nunc ex premissis 

solvere tenebitur annuatim sic quod dictis venditoribus et aliis eorum 

heredibus dampna exinde non eveniant quovis ut dictus emptor recognovit 

et promisit sub obligatione dictarum hereditatum sibi ut dictum est 

venditarum. Testes Aa W et Rover datum in festo Mathije. 

Solvit II grossos. 

 

BP 1178 f 214r 08 wo 24-02-1389. 

Een brief van de belofte. 

 

Solvit I grossum. 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 09 wo 24-02-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Yvels en Antonius 159 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

S Dictus emptor promisit dictis Yvels et Antonio centum et quinquaginta 

novem Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 10 wo 24-02-1389. 

Voornoemde Johannes van Berlikem, Yvels en Antonius beloofden voornoemde 

Henricus Buc van het voorgaande schadeloos te houden. 

 

Dicti Johannes de Berlikem Yvels et Antonius promiserunt super (dg: 

omnia) habita et habenda dictum Henricum Buc a premissis indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 11 wo 24-02-1389. 

Henricus Aben soen verkocht aan Johannes zv Theodericus van Gherwen 2/3 

deel van een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd in die Loeffortse 

Hoeve, tussen de plaats gnd de Zandberg enerzijds en Johannes Keijsters 

anderzijds, welk 2/3 deel voornoemde Henricus Aben soen in pacht verkregen 

had van Johannes die Sluter, Arnoldus Kathelinen soen en Johannes zv 

Henricus Alarts soen, voor (dg: 4 oude) sterling en voor een b-erfpacht van 

3½ lopen rogge, Bossche maat. 

 

Henricus Aben soen duas tercias partes cuiusdam pecie terre site in 

parochia de Berlikem in loco dicto in die Loeffortsche Hoeve inter locum 

dictum den Santberch ex uno et inter hereditatem Johannis Keijsters ex 

alio quas duas tercias partes dictus Henricus Aben soen erga Johannem die 

Sluter Arnoldum Kathelinen soen et Johannem filium Henrici Alarts soen ad 

pactum acquisiverat (dg: scilicet pro quatuor antiq antiquis) sterlingis 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione trium et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Busco ut dicebat vendidit Johanni filio (dg: filio) 

Theoderici de Gherwen promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta dicta paccione trium et dimidii lopinorum siliginis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 12 wo 24-02-1389. 

Henricus gnd Aben soen en zijn dochters Mechtildis en Aleijdis gaven uit 

aan Johannes zv Theodericus van Gherwen 6 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Loeffort, tussen een gemene waterloop enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Sluijter, met gebouwen; 

de uitgifte geschiedde voor (1) 4 pond geld aan de kerkfabriek van Sint-

Jan, in Den Bosch, en thans voor (2) een n-erfpacht van 2½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Henricus 

Aben zolang hij leeft, en daarna aan voornoemde Mechtildis en Aleijdis en 

aan Albertus en Elizabeth, kv voornoemde Henricus Aben soen. Voornoemde 

Albertus en Elizabeth zullen, zodra ze meerderjarig zijn, met de uitgifte 
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instemmen. 

 

Henricus dictus Aben soen Mechtildis et Aleijdis eius filie cum tutore 

(dg: peciam terre) sex iugera terre sita in parochia de (dg: Berlikem 

Roes) Roesmalen (dg: inter) ad locum dictum Loeffort inter communem 

aqueductum dictum waterloep ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam (dg: in ea quantitate qua) ex alio #tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Sluijter# in ea quantitate (dg: qua) qua ibidem sita 

sunt #cum edificiis supra .. consistentibus# dederunt ad hereditariam 

paccionem Johanni filio Theoderici de Gherwen ab eodem hereditarie 

possidenda pro quatuor libris monete (dg: decano et capitulo de B 

ecclesie de Busco) fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco !de (dg: ?dan) Busco danda dicto 

Henrico Aben ad eius vitam et post eius decessum dictis Mechtildi et 

Aleijdi et Alberto et Elizabeth liberis dicti Henrici Aben soen 

hereditarie purificationis et (dg: supra) in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et quod ipsi dictos Albertum et Elizabeth dum annos 

pubertatis pervenerint huiusmodi donacioni ad pactum facient consentire 

et de premissis warandiam promittere et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 13 wo 24-02-1389. 

Jacobus die Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt al het voornoemde. 

 

Jacobus die Wert prebuit et reportavit totum precedens. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 214r 14 wo 24-02-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus Aben soen 24 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico Aben soen XXIIII Hollant gulden 

seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 214r 15 wo 24-02-1389. 

Johannes zvw Johannes baardscheerder verkocht aan Johannes van Ghenderen 

goudsmid een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Gerardus van Parisius snijder enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd 

Wal smid anderzijds, met het recht in een stenen muur tussen voornoemd huis 

en het huis op voornoemd erfgoed van Gerardus van Parisius, welk huis en 

erf voornoemde Johannes baardscheerder gekocht had van Johannes van den 

Hout rademaker, belast met een b-erfcijns van 8 pond geld. Koper zal een 

goot onderhouden op voornoemde muur. 

 

Johannes filius quondam Johannis barbitoris domum et aream sitam in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi de Parisius sartoris ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Wal fabri ex alio simul cum toto 

jure ad (dg: he) se et ad dictam #domum# spectante in muro lapideo 

consistente ibidem inter dictam domum et inter domum supra dictam 

hereditatem Gerardi de Parisius consistentem (dg: ven) quam domum et 

aream dictus Johannes barbitonsor erga Johannem van den Hout rotificem 

acquisiverat emendo prout in litteris (dg: supportavit) vendidit Johanni 

de Ghenderen aurifabro supportavit cum litteris et aliis et jure 

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

hereditario censu octo librarum monete exinde solvendo tali condicione 

quod dictus emptor tenebit guttarium prope dictum murum consis[tentem 

iuxta] tenorem litterarum exinde confectarum perpetue observabit. Testes 
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W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 214r 16 wo 24-02-1389. 

Johannes ... ... ...nde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes ... ... ...nde prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

1178 mf7 A 01 f. 214v. 

 in crastino Mathije: donderdag 25-02-1389. 

 

BP 1178 f 214v 01 wo 24-02-1389. 

Johannes van Ghenderen goudsmid beloofde aan Johannes zvw Johannes Barbiers 

138 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (do 

24-06-1389) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

[5Johannes de Gh]enderen aurifaber promisit Johanni filio quondam 

Johannis Barbiers centum et XXXVIII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) 

mediatim Johannis [et] mediatim Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes W et (dg: Ro) Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 02 wo 24-02-1389. 

Sijmon van Gheldenaken verklaarde al het geld ontvangen te hebben, dat 

Wellinus van Beke hem verschuldigd is wegens een b-erfcijns van 20 pond 

geld, die voornoemde Wellinus gekocht had van voornoemde Sijmon. 

 

Sijmon de Gheldenaken palam recognovit sibi fore satisfactum de tota 

pecunia quam Wellinus de Beke sibi (dg: te) tenebatur de hereditario 

censu XX librarum monete quem dictus Wellinus erga dictum Sijmonem emendo 

acquisiverat prout in litteris ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 03 do 25-02-1389. 

Johannes Haijken van Empel beloofde aan Willelmus van der Aa 12 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Haijken de Empel promisit Willelmo van der Aa XII Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Heijme et W datum in crastino Mathije. 

 

BP 1178 f 214v 04 do 25-02-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Luden soen beloofde aan Willelmus zvw Willelmus 

van Gheswinckel een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een linnen 

lap van 10 el, met Lichtmis in Breugel te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti (dg: Luden Lunden) Luden #soen# 

promisit super habita et habenda se daturum Willelmo filio quondam 

Willelmi de Gheswinckel vitalem pensionem unius modii siliginis mensure 

de Busco et X ulnarum panni linei anno quolibet ad vitam dicti Willelmi 

purificationis et in (dg: Busco t) Broeghel tradere ex omnibus bonis 

primodicti Johannis habitis et habendis quocumque sitis et cum mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 05 do 25-02-1389. 

Willelmus zvw Willelmus van Gheswinckel verkocht aan Johannes zvw Johannes 

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

ouders. 

 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1178 f 214r 15. 
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Solvit. 

Willelmus filius quondam Willelmi de Gheswinckel omnia (dg: et la) #et# 

singula bona sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit Johanni 

filio quondam Johannis Luden soen promittens (dg: ratam) warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 06 do 25-02-1389. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijke gaf uit aan Johannes zvw 

Johannes Luden soen (1) de helft van een beemd in Breugel, ter plaatse gnd 

in het Scandebroek, tussen Wautgherus gnd Wauthem van Oerle en wijlen 

Andreas van Oerle enerzijds en erfgoed gnd Elsdonk anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 6 penning 1 obool nieuwe cijns aan de grondheer, gaande 

uit voornoemde helft, en thans voor (b) een n-erfpacht van 7 lopen rogge, 

maat van Son, met Sint-Remigius in Breugel te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) de beternis in 2 

akkers, in Breugel, (2a) tussen Willelmus Reijsen soen enerzijds en 

Hermannus Wautghers soen anderzijds, (2b) gnd die Evenakker, tussen 

Johannes Moijart enerzijds en Bela Peters en Mathijas Wouten soen 

anderzijds, te weten de meerwaarde boven de grondcijns en een b-erfpacht 

van 9 lopen rogge, die uit beide akkers gaat. 

 

Solvit Johannes Luden soen. 

Johannes van Breda filius quondam Johannis van den Dijke (dg: quoddam 

pratum situm) #medietatem prati siti# in parochia de Broeghel in loco 

dicto int Scandebroec inter hereditatem Wautgheri !de Wauthem de Oerle et 

hereditatem quondam Andree de Oerle ex uno et inter hereditatem dictam 

Elsdonc ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

quondam Johannis Luden soen ab eodem hereditarie possidendam pro sex 

denariis et uno obulo novi census domino fundi ex dicta medietate 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione septem lopinorum 

siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio Remigii et in Broeghel 

tradenda ex dicta medietate promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes 

meliorationem qui est in duobus agris sitis in parochia de (dg: Z) 

Broeghel quorum unus inter hereditatem Willelmi Reijsen soen ex uno et 

inter hereditatem Hermanni Wau#t#ghers soen ex alio et alter dictus die 

(dg: Ev) Evenacker inter hereditatem Johannis Moijart ex uno et inter 

hereditatem Bele Peters et Mathije Wouten soen ex alio sunt siti scilicet 

meliorationem dictorum duorum agrorum que est ultra censum domini fundi 

et ultra hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis ex dictis 

duobus agris solvendam ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 07 do 25-02-1389. 

Goeswinus Moedel, Elizabeth, Margareta en Maria, nkvw hr Johannes van Bakel 

investiet van de kerk van Dinther, verkochten aan Theodericus gnd Hunenbart 

4/9 deel in een erfgoed van wijlen Willelmus gnd Hake, deels in Dinther en 

deels in Heeswijk, aan weerszijden van Johannes die Moelner. 

 

Goeswinus Moedel Elizabeth Margareta et Maria (dg: lib) pueri naturales 

quondam domini Johannis de Bakel investiti olim (dg: de) ecclesie de 

Dijnter cum tutore quatuor nonas partes ad se spectantes in hereditate 

(dg: sita partim) quondam Willelmi dicti Hake sita partim in parochia de 

Dijnter et partim in parochia de Hezewijc (dg: #ab alt utroque# inter 

hereditatem Henrici Vos ex uno et inter communitatem de D) ab utroque 

latere hereditatis Johannis (dg: die) die (dg: Moelner) Moelner ut 

#dicebant# hereditarie vendiderunt Theoderico dicto Hunenbart 

promittentes cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 214v 08 do 25-02-1389. 

Walterus van der Locht alias gnd van den Gasthuus ev Aleijdis dvw Henricus 

van der Stappen verkocht aan de broers Rijcoldus en Gerardus, kvw 

voornoemde Henricus van der Stappen, 1/3 deel in 1 bunder heide, in 

Gemonden, tussen Theodericus van der Zantvoert enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met de grondcijns. De brief aan een van hen 

overhandigen. 

 

Solvit. 

Walterus van der Locht alias dictus van den Gasthuus (dg: una) maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Henrici van der (dg: 

Stappen) Stappen unam terciam partem ad se spectantem in uno bonario 

terre merice sito in parochia de Ghemonden (dg: ad s) inter hereditatem 

Theoderici van der Zantvoert ex !alio et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio hereditarie vendidit Rijcoldo et Gerardo fratribus 

liberis dicti quondam Henrici van der Stappen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domino fundi exinde solvendo. Testes 

Aa et Willelmus datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1178 f 214v 09 do 25-02-1389. 

Henricus van Loet en Arnoldus Zanders soen verkochten aan Walterus Delijen 

soen een n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een kamp behorend aan Agnes van Loet, in Oss, ter plaatse gnd die 

Speeldonk, tussen Oda wv Johannes Zelen soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Henricus de Loet et Arnoldus Zanders soen hereditarie vendiderunt Waltero 

Delijen soen hereditarium censum VIII librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex ex quodam campo (dg: sito in parochia 

de Os in loco dicto d in die) #spectante ad# Agnetem de Loet (dg: dicte 

die Speeldonc) sita in parochia de Os in loco dicto die Speeldonc inter 

hereditatem (dg: Jo) Ode relicte quondam Johannis Zelen soen ex uno #et# 

inter communitatem ex alio promittentes super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 214v 10 do 25-02-1389. 

Johannes zvw Walterus van Hijntam schoenmaker droeg over aan Walterus nzvw 

voornoemde Walterus van Hijntam 1/3 deel in 150 pond geld, aan wijlen 

voornoemde Walterus van Hijntam, tbv Gheerburgis, Johannes en voornoemde? 

Walterus, kvw voornoemde Walterus van Hijntam, beloofd door Jutta dvw 

Johannes gnd Meije. 

 

Johannes filius quondam Walteri de Hijntam #sutoris# terciam partem ad se 

spectantem in centum et quinquaginta libris monete promissis dicto 

quondam Waltero de Hijntam #ad opus Gheerburgis Johannis et Walteri 
!predicti (dg: liberorum) puerorum dicti quondam Walteri de Hijntam# a 

Jutta filia quondam Johannis dicti Meije prout in litteris supportavit 

Waltero filio naturali (dg: -s) dicti quondam Walteri de Hijntam cum 

litteris et jure. Testes (dg: datum supra) Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 11 do 25-02-1389. 

Egidius. 

 

BP 1178 f 214v 12 do 25-02-1389. 

Henricus zv Rodolphus van Merlaer verkocht aan Lambertus zvw Sijmon van der 

Hoeven (1) een stuk roggeland, in Uden, naast de kerk aldaar, tussen 

Nijcholaus gnd Coel Condermans enerzijds en Henricus Liben soen anderzijds, 

(2) een streep land, aan het eind van voornoemd stuk land, strekkend vanaf 

voornoemd stuk land tot aan een weg gnd die Hoefse Weg. 
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Solvit. 

Henricus filius Rodolphi de Merlaer peciam terre siliginee sitam in 

parochia de Uden iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Nijcholai dicti 

Coel Condermans ex !alio et inter hereditatem Henrici Liben soen ex alio 

(dg: ten) atque quandam strepam terre sitam ad finem dicte pecie terre 

tendentem (dg: cum uno) a dicta pecia terre usque ad viam dictam die 

Hoefsche Wech ut dicebat vendidit Lamberto filio quondam Sijmonis van der 

Hoeven promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 13 do 25-02-1389. 

Albertus nzv Rodolphus van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus filius naturalis Rodolphi de Merlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 14 do 25-02-1389. 

Petrus zv Henricus gnd Everaets soen verkocht aan Willelmus gnd die 

Hoppenbrouwer een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Wedart, die 

Henricus gnd Gobbekens soen beloofd had aan voornoemde Petrus, met Lichtmis 

op het eerste onderpand te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, in 

Wedart, tussen voornoemde Willelmus die Hoppenbrouwer enerzijds en Ghibo 

gnd Gobbekens soen anderzijds, (2) 1 vracht hooiland, aldaar, aan het eind 

van voornoemd stuk beemd, (3) 1 lopen roggeland, aldaar, aan het eind van 

voornoemde vracht hooiland, welke vracht hooiland en lopen voornoemde 

Henricus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Petrus filius Henrici dicti Everaets soen hereditariam paccionem (dg: de) 

decem lopinorum siliginis mensure de Wedart quam Henricus dictus 

Gobbekens soen promisit se daturum et soluturum dicto Petro hereditarie 

purificationis et supra peciam prati infrascriptam tradendam ex pecia 

prati sita in parochia de Wedart inter hereditatem Willelmi dicti die 

Hoppenbrouwer ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Gobbekens soen 

ex alio insuper ex una plaustra feni sita ibidem ad finem dicte pecie 

prati atque ex una lopinata terre siliginee sita ibidem ad finem dicte 

plaustrate feni quas plaustratam feni et unam lopinatam terre dictus 

Henricus pro solucione dicte paccionis simul cum dicta pecia prati ad 

pignus imposuerat prout in litteris vendidit (dg: W) dicto Willelmo die 

Hoppenbrouwer cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 15 do 25-02-1389. 

Adam gnd van den Kerchove verkocht aan Johannes gnd Tijmmerman van Vucht 

een deel van een hofstad6 met gebouwen, vóór 29 voet breed en achter 20 

voet, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus van Boekel enerzijds en erfgoed van Margareta van Best anderzijds, 

strekkend achterwaarts tot aan de stroom, te weten het deel naast voornoemd 

erfgoed van Gerardus van Boekel, welk deel vóór 19 voet breed is en achter 

14 voet, en welk deel voornoemde Adam verworven had van Ghibo gnd Claes 

soen van den Leempoel. 

 

Adam dictus van den Kerchove quandam partem cuiusdam domistadii quod 

domistadium viginti novem pedatas ante et viginti pedatas retro in 

latitudine continet et quod domistadium est situm in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Gerardi de Boekel ex uno et inter 

hereditatem Margarete de Best ex alio tendentis retrorsum ad aquam ibidem 

currentem scilicet illam partem que pars sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Gerardi de Boekel et que pars (dg: continet i) decem et 

novem pedatas ante et quatuordecim pedatas retro in latitudine continet 

                         
6 Zie ← BP 1177 f 145r 12 do 04-08-1384, verkoop van de gehele hofstad. 
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quam partem dictus Adam erga Ghibonem dictum Claes soen van den Leempoel 

acquisiverat prout in litteris simul cum edificiis in dicta parte 

consistentibus (dg: sup) vendidit Johanni dicto Tijmmerman de Vucht 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 16 do 25-02-1389. 

Willelmus Sluijsman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Sluijsman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 214v 17 do 25-02-1389. 

Voornoemde koper en zijn broer Henricus beloofden aan voornoemde Adam 20 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen (zo 18-04-1389) en 68 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor et Henricus eius frater promiserunt dicto Ade (dg: 

octoginta octo Ho) XX Hollant gulden seu valorem in festo pasce et 

sexaginta octo Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum) testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 02 f. 215. 

 in crastino Mathie: donderdag 25-02-1389. 

 

BP 1178 f 215r 01 do 25-02-1389. 

Johannes Denkens soen droeg over aan Johannes zvw Willelmus van den Perre 

een hofstad in Geffen, tussen Johannes Ghezen soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes Denkens soen domistadium situm in parochia de Geffen inter 

hereditatem Johannis Ghezen soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

[ut dicebat] supportavit Johanni filio quondam Willelmi van den Perre 

promittens warandiam et obliationem deponere. Testes Aa et W datum in 

crastino Mathie. 

 

BP 1178 f 215r 02 do 25-02-1389. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Johannes Denkens soen 

een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd ten Neghelpoel, tussen erfgoed gnd 

aanweinden enerzijds en Elizabeth dvw voornoemde Willelmus van den Perre 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre peciam terre sitam in 

parochia de Gheffen in loco dicto ten Neghelpoel inter hereditatem dictam 

aenweijnden ex uno [et inter] hereditatem Elizabeth filie dicti quondam 

Willelmi van den Perre ex alio ut dicebat supportavit Johanni Denkens 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 03 do 25-02-1389. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre gaf uit aan Gerardus zvw Rutgherus gnd 

Koc de helft van een hofstad, in Geffen, tussen Johannes Ghezen soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, de hofstad mbt de einden in twee 

helften te verdelen, te weten de helft richting de kerk van Geffen; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Geffen te leveren. Een brief voor Gerardus. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre medietatem cuiusdam 

domistadii siti in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis Ghezen 

soen ex uno et inter communem plateam [ex alio] scilicet dividendo dictum 
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domistadium per fines7 in duas partes equales illa medietas que sita est 

versus ecclesiam de Gheffen dedit ad hereditariam paccionem (dg: f) 

Ge[rardo] filio quondam Rutgheri dicti (dg: K) Koc ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio [hereditarie] purificationis et in Ghe[ffen] 

tradenda ex dicta medietate promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Et erit 

una littera pro Gerardo. 

 

BP 1178 f 215r 04 do 25-02-1389. 

Theodericus zvw Johannes van Heze zvw Everardus van Heze droeg over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem zijn deel8 in een huis en erf in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Benedictus gnd Bits die 

Cuper enerzijds en erfgoed van Gobelinus gnd Veren Belen soen anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze #filii quondam Everardi de 

Heze# totam partem et omne jus (dg: Henrico Gruijter de Uden marito et 

tutori et Aleijdis sue uxori filie quondam Johannis de Heze predicti 

filii de morte dicti quondam Everardi de Heze successione advolutos et 

post mortem Aleijdis relicte eiusdem quondam Everardi successione 

advolvendos) #sibi competentes# in domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Benedicti dicti Bits die Cuper ex uno et 

inter hereditatem (dg: Godel) Gobelini dicti Veren Belen soen ex alio 

(dg: quam partem et quod jus dictus Theodericus erga dictum Henricum 

Gruijter acquisiverat prout in litteris) supportavit Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem cum #omnibus# litteris et jure promittens 

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

supra. 

 

BP 1178 f 215r 05 do 25-02-1389. 

Willelmus van Laervenne de jongere beloofde aan Aleijdis wv Adam van 

Ghestel een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Willelmus de Laervenne junior promisit super omnia se daturum et 

soluturum Aleijdi relicte quondam Ade de Ghestel vitalem pensionem XL 

solidorum monete anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis et cum mortua 

fuerat etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 06 do 25-02-1389. 

Mathijas van Hermalen gaf uit aan Henricus zvw Henricus van Tuernout 1/3 

deel in een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen 

erfg vw Reijnkinus Brouwer enerzijds en erfg vw Henricus van Tuernout en 

Johannes Zonmans anderzijds, te weten het 1/3 deel in het midden; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 42 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus zijn 1/3 deel 

in voornoemd stuk land tot onderpand, te weten het 1/3 deel naast 

voornoemde Reijnkinus Brouwer. 

 

Solvit Math[ijas]. Solvit Henricus. 

Mathijas de Hermalen terciam partem ad se spectantem in pecia terre sita 

in parochia de Scijnle in loco dicto Lutteleijnde inter hereditatem 

heredum quondam Reijnkini Brouwer ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Henrici de Tuernout (dg: ex alio) et Johannis (dg: Zon) Zonmans 

ex alio scilicet illa tercia pars que sita est in medio dicte pecie terre 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio (dg: filio) 

                         
7 Vergelijk BP 1180 p 094r 04: per fines seu ex transverso. 
8 Zie ← BP 1178 f 030v 08 vr 03-04-1388, overdracht van een deel in dit 

huis. 
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quondam Henrici de Tuernout ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XLII solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex dicta tercia parte promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Henricus unam terciam partem ad se spectantem in dicta pecia terre 

scilicet illam terciam partem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Reijnkini Brouwer ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 215r 07 do 25-02-1389. 

Willelmus Boden beloofde aan Rutgherus van Boemel zv Johannes 80 Hollandse 

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

 

Willelmus Boden promisit Rutghero de Boemel filio Johannis octaginta 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 08 do 25-02-1389. 

Johannes gnd Goddijns soen droeg over aan Cristina dvw Johannes Loze, tbv 

Johannes zv voornoemde Cristina, een hofstad in Hintham, tussen de plaats 

gnd Kalfsheuvel enerzijds en Johannes gnd Pijekenvelt anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint, aan hem uitgegeven door Jacobus Loze, 

belast met de cijns in de brief vermeld. De brief overhandigen aan 

voornoemde Cristina. 

 

Johannes dictus Goddijns soen domistadium quoddam situm in Hijntam inter 

locum dictum Kalfshoevel ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Pijekenvelt ex alio tendens cum utroque fine ad communitatem datum sibi 

ad censum a Jacobo #Loze# prout in litteris supportavit Cristine filie 

quondam Johannis Loze ad opus Johannis filii dicte Cristine cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte Cristine. 

 

BP 1178 f 215r 09 do 25-02-1389. 

Johannes van Broechoven beloofde aan Rodolphus gnd Dolft zvw Jacobus Aven 

soen, tbv Elizabeth wv voornoemde Jacobus en Rodolphus van Gravia, 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis, 2½ mud rogge, 

Bossche maat, en 20 schelling geld te geven. 

 

Johannes de Broechoven promisit !omnia Rodolpho dicto Dolft filio quondam 

Jacobi Aven soen (dg: promisit super omnia se d) ad opus Elizabeth 

relicte dicti quondam Jacobi et Rodolphi de Gravia se daturum et 

soluturum dictis Elizabeth et Rodolpho ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum duos 

et dimidium modios siliginis mensure de Busco et XX solidos monete 

purificationis et !proxime termino (dg: termino prox) purificationis 

proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 10 do 25-02-1389. 

Johannes zvw Engbertus gnd Kersmaker droeg over aan Johannes zvw Lambertus 

van den Borne een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Broecke, 

tussen Ermgardis van der Kalfsdonc enerzijds en Lambertus van der Heijden 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, aan hem verkocht 

door Danijel zvw Enghelbertus gnd Danels soen. 

 

Johannes filius quondam Engberti dicti Kersmaker peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Broecke inter hereditatem 

Ermgardis van der Kalfsdonc ex uno et inter hereditatem Lamberti van der 

Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam venditam sibi 

a Danijele filio quondam Enghelberti dicti Danels soen prout in litteris 
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supportavit Johanni filio quondam Lamberti van den Borne cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 11 do 25-02-1389. 

Walterus Ansems soen van Eijcke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus van Bruesel van Vechel. 

 

Walterus Ansems soen de Eijcke omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Henricum de Bruesel de Vechel cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 12 do 25-02-1389. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargharshuzen beloofde aan Hilla wv Godefridus 

van Hedechusen 48 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Wargharshuzen promisit (dg: ?Martino) 

Hille relicte quondam Godefridi de Hedechusen (dg: quad) quadraginta octo 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 215r 13 do 25-02-1389. 

Petrus van den Perre ev Aleijdis dvw Johannes die Cuper gaf uit aan de 

broers Godefridus en Theodericus, kvw Theodericus van den Hoeven, 2/3 deel 

van een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, tussen Henricus Priem 

enerzijds en Metta Maes en haar kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Petrus van den Perre maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Johannis die Cuper duas tercias partes (dg: ad se sp) cuiusdam prati siti 

in parochia de Oerscot ad locum dictum ten Hout inter hereditatem Henrici 

Priem ex uno et inter hereditatem Mette Maes (dg: Me) et eius liberorum 

ut dicebat (dg: ven) dedit ad hereditariam paccionem Godefrido et 

Theoderico fratribus liberis quondam Theoderici van den Hoeven ab eisdem 

hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc 

et pro hereditaria paccione quatuor (dg: librarum) lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alii indivisi repromiserunt. Testes datum supra. Tradetur 

littera fratrum alteri eorum. 

 

BP 1178 f 215r 14 do 25-02-1389. 

Walterus Linenman van den Pieke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus (dg: Linen) Linenman van den Pieke prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 15 do 25-02-1389. 

Willelmus die Lepeleer gaf uit aan Hubertus zv Hermannus gnd Mont (1) een 

hofstad in Oss, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Yda Aelwijns 

dochter anderzijds, (2) 2/3 deel van ½ morgen land, die was van Elizabeth 

Kebelijns, in Oss, op de heide aldaar, tussen Ghibo Koeckens enerzijds en 

Oda Godekens anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 groot en 5½ 

penning, en thans voor (b) een n-erfcijns van 49 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen. Slechts op te geven met dubbele cijns. 

 

Solvit. 

Willelmus die Lepeleer domistadium situm in Os inter hereditatem Willelmi 

predicti ex uno et inter hereditatem Yde Aelwijns dochter ex alio atque 

(dg: dimidium .) duas tercias partes (dg: cuiusd) dimidii iugeris terre 
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quod fuerat olim Elizabeth Kebelijns siti in parochia de Os supra mericam 

ibidem inter hereditatem Ghibonis Koeckens ex uno et inter hereditatem 

Ode Godekens ex alio dedit ad hereditarium censum Huberto filio (dg: 

quondam) Hermanni dicti Mont ab eodem hereditarie possidendas (dg: d) pro 

duobus grossis et quinque et dimidii denariis exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu quadraginta novem solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie purificationis ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit [et non] resignabit nisi 

cum [d]uplo censu. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215r 16 do 25-02-1389. 

Herwinus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Herwinus (dg: ..) Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 03 f. 215v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 215v 01 do 25-02-1389. 

....... ....... Meijssen soen van Groet Lijt verkocht aan Nijcholaus 

Plaetmaker een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 7 hont land, in Lith, tussen erfgoed van het 

kapittel van Luik enerzijds en kinderen gnd Herbrechts Kijnderen 

anderzijds, (2) 5 hont land, in Lithoijen, tussen Henricus Wouters soen 

enerzijds en erfgoed van de priesters van Den Bosch anderzijds, belast met 

de onraad. 

 

....... ....... Meijssen soen de Groet Lijt hereditarie vendidit (dg: 

Lamberto) Nijcholao Plaetmaker hereditarium censum duorum aude scilde seu 

valorem [solvendum] hereditarie (dg: nativitatis D mediatim Johannis et 

mediatim Petri ad cathedram ex nativitatis Domini ex duobus iugeribus 

terre sitis in parochia de Lijt inter) nativitatis Domini ex septem hont 

terre sitis in parochia de Lijt inter hereditatem capituli Leodiensis ex 

uno et inter hereditatem liberorum dictorum Herbrechts Kijnderen ex alio 

atque ex quinque hont terre sitis in (dg: dicta) parochia #de Lijttoijen# 

inter hereditatem Henrici Wouters soen (dg: s) ex uno et inter 

hereditatem presbitrorum de Busco ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

ad hoc spectantibus et sufficientem facere. Testes datum. 

 

BP 1178 f 215v 02 do 25-02-1389. 

Willelmus Lobken zvw Ghibo Lobken droeg over aan Amelius zv Henricus van 

Druenen 25 franken, 5 mud rogge, Bossche maat, en 25 franken, aan hem 

beloofd door Henricus Loze. Met adiusticatie. 

 

Willelmus Lobken filius quondam Ghibonis Lobken viginti quinque francken 

et quinque modios siliginis mensure de Busco atque XXV franken promissos 

sibi ab Henrico Loze prout in litteris supportavit Amelio filio Henrici 

de Druenen cum litteris et jure et adiusticatione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 03 do 25-02-1389. 

Zibertus van Hoculem verpachtte aan Johannes Arts soen van Stripe zijn 

goederen gnd te Spiker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel, voor 

een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389), per 

jaar voor 16 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Johannes zal de goederen in het 7e jaar te pachters recht bezitten. 

Johannes zal elk van de 6 jaar aan Zibertus 4 steen vlas, bereid tot de 

hekel, 1 zester raapzaad, en een zeinde geven. Johannes zal de gebouwen te 

pachters recht onderhouden van dak en wanden. Johannes zal op de goederen 

geen eikenhout zagen. Johannes zal elk jaar op de goederen 7 vracht hooi 

brengen. Alle beesten en varend goed zullen voor de helft van Zibertus zijn 
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en voor de andere helft van Johannes. 

 

Solvit extraneus. Debent I scuerken. 

Zibertus de Hoculem bona sua dicta te Spiker sita in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Neijnsel cum suis attinentiis !data ad annuum 

pactum Johanni (dg: f) Arts soen de Stripe ab eodem ad spacium sex 

annorum post festum penthecostes proxime futurum !persolvenda sine medio 

sequentium possidenda anno qulibet dictorum annorum pro sedecim modiis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

annorum purificationis et primo termino purificationis proxime et in 

Busco tradendis additis condicionibus sequentibus videlicet quod dictus 

Johannes (dg: dabit) septimum! annum! scilicet anno post (dg: p) dictos 

sex annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus 

Johannes dabit dicto Ziberto anno quolibet dictorum sex annorum quatuor 

steen lini parati ad scalcrum et unum sextarium seminis raparum et unam 

(dg: zeijnde) decentem curialitatem item quod dictus Johannes edificia 

dictorum bonorum dictis sex annis durantibus de tecto et parietibus ad 

jus coloni item quod dictus Johannes non secabit supra dicta bona cum 

suis attinentiis nec aliqua ligna quercina dictis (dg: sex annis) septem 

durantibus et quod dictus Johannes quolibet dictorum septem annorum 

portabit supra dicta bona septem plaustra feni item quod omnes bestie et 

bona pecoralia que erunt supra dicta bona erunt mediatim dicti Ziberti et 

mediatim dicti Johannis et secundum istas condiciones promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligatonem deponere et ater repromisit 

super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 04 do 25-02-1389. 

Walterus Bulle verkocht aan Laurencius zv Petrus gnd Canen soen ½ dagmaat 

beemd, ter plaatse gnd die Maat, tussen Metta Moerkens enerzijds en Agnes 

van den Zande anderzijds. 

 

Walterus Bulle dimidiam diurnatam prati sitam in loco dicto die Maet 

inter hereditatem Mette Moerkens ex uno et inter hereditatem Agnetis van 

den Zande ex alio vendidit Laurencio filio (dg: q) Petri dicti Canen soen 

(dg: fi) promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 215v 05 do 25-02-1389. 

Henricus Bulle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bulle prebuit et reportavit. Testes. 

 

BP 1178 f 215v 06 do 25-02-1389. 

(dg: Tielmannus van Enghelant). 

 

(dg: Tielmannus de Enghelant). 

 

BP 1178 f 215v 07 do 25-02-1389. 

Alardus van Cluethoven beloofde aan Henricus Riemsleger 8 mud hop, Bossche 

maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Alardus de Cluethoven promisit Henrico Riemsleger octo modios (dg: 

siliginis) lupule mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 08 do 25-02-1389. 

Ghibo uten Hels ev Heijlwigis dvw Ghibo gnd Lobbekens verkocht aan 

Willelmus zvw voornoemde Ghibo Lobbeken alle goederen die aan hem en zijn 

vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Ghibo Lobbeken, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van Elizabeth wv voornoemde Ghibo. 
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Ghibo (dg: vande) uten Hels maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Ghibonis dicti Lobbekens omnia bona sibi et dicte 

sue uxori de morte (dg: quo) dicti quondam Ghibonis Lobbeken successione 

advoluta et post mortem Elizabeth relicte dicti quondam Ghibonis 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita vendidit 

Willelmo filio dicti quondam Ghibonis Lobbeken promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 09 do 25-02-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus van Enghelant verkocht aan Johannes zvw Rutgherus 

gnd Alarts soen een b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Belver en een tuin aldaar, welke cijns voornoemde wijlen 

Tielmannus van Enghelant gekocht had van Johannes zvw Lucas van Belver. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius quondam Tielmanni de Enghelant hereditarium censum decem 

solidorum grosso Turonensi denario (dg: de) monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in ipso censu computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie Martini ex domo et area sita in 

(dg: Beile) Belver et de orto sito ibidem quem censum dictus quondam 

Tielmannus de Enghelant erga Johannem filium quondam Luce de (dg: Beilv) 

Belver emendo acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se spectare 

dicebat vendidit Johanni filio quondam Rutgheri dicti Alarts soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

Tielmanni deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 10 do 25-02-1389. 

Johannes Grieten soen beloofde aan Albertus gnd Abe zv Albertus gnd Abe 

Hillen soen 11 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Grieten soen promisit Alberto (dg: dicto Alb Abe) #dicto Abe# 

filio Alberti dicti Abe Hillen soen XI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 11 do 25-02-1389. 

Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder ev Hilla dv Rutgherus van 

Boemel zv Johannes van Boemel verkocht aan Jacobus Truden soen de helft, 

met gebouwen, van een erfgoed9 in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf 

het midden van de Kerkstraat naar de huizinge van wijlen Willelmus van 

Berkel, tussen huis en erf van Petrus die Heerde enerzijds en huis en erf 

van Rutgherus van Os anderzijds, welke helft voornoemde Rutgherus van 

Boemel gekocht had van Denkinus zvw Tielmannus van den Water. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os pannicide #maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie Rutgheri de Boemel filii Johannis de 

Boemel# medietatem cuiusdam hereditatis site in Busco in vico tendente a 

medio vici ecclesie versus mansionem quondam Willelmi de Berkel inter 

domum et aream Petri (dg: de Heerlaer ex) die Heerde ex uno et inter 

domum et aream Rutgheri de Os ex alio cum edificiis in eadem medietate 

consistentibus quam medietatem dictus Rutgherus de Boemel erga Denkinum 

filium quondam Tielmanni van den Water emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam medietatem nunc ad se spectare dicebat vendidit Jacobo 

Truden soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

                         
9 Zie ← BP 1177 f 065r 02 vr 31-07-1383 (2), erfdeling met onder meer een 

erfcijns van 4 pond uit dit erfgoed. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 12 do 25-02-1389. 

Willelmus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 13 do 25-02-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 90 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1389) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori nonaginta Hollant gulden seu 

valorem mediatim Johannis et mediatim (dg: Jo) Domini proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 14 do 25-02-1389. 

Elizabeth van Gassel droeg over aan Thomas van Zonne szv Henricus Pels een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Dinther, tussen wijlen hr Emondus 

van Ghemert enerzijds en Willelmus Berten soen anderzijds, welk huis, tuin 

en stuk land voornoemde Elizabeth verworven had van haar broer Theodericus 

gnd Gasselman van Helmont, belast met 9 schelling geld van Dinther. 

 

Solvit. 

Elizabeth de Gassel cum tutore domum et ortum cum pecia terre sibi 

adiacente cum suis attinentiis sitos in parochia de Dijnter inter 

hereditatem quondam domini Emondi de Ghemert ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Berten soen ex alio ut (dg: d) quos domum ortum et peciam terre 

dictus! Elizabeth erga Theodericum dictum Gasselman de Helmont #suum 

fratrem# acquisiverat (dg: prout #suum#) ut dicebat supportavit Thome 

(dg: -s) de Zonne genero (dg: Jo) Henrici Pels promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem deponere exceptis novem solidis monete de 

Dijnter exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 215v 15 do 25-02-1389. 

Arnoldus Luten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Luten soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 215v 16 do 25-02-1389. 

Henricus Scilder en zijn zuster Bertha, kvw Nijcholaus Scilder de oudere, 

droegen over aan Petrus Ludincs de helft van een kamer met toebehoren in 

Den Bosch, in het Klein Begijnhof, welke kamer eertijds was van voornoemde 

Bertha en wijlen haar zuster Mechtildis. Bertha zal, zolang ze leeft, een 

kelder behouden en een kleine kamer boven die kelder, in voornoemde kamer 

gelegen; na haar overlijden gaat de helft daarvan naar voornoemde Petrus. 

 

Henricus (dg: Sclide) Scilder et Bertha eius soror liberi quondam 

Nijcholai Scilder senioris cum tutore medietatem cuiusdam camere cum suis 

attinentiis site in Busco in minori curia beghinarum et que camera cum 

suis attinentiis fuerat dicte Berthe et quondam Mechtildis eius sororis 

ut dicebant (dg: vendiderunt) #supportaverunt# Petro Ludincs promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere tali 

condicione quod dicta Bertha unum penu et parvan cameram supra huiusmodi 

penu consistentem #in supradicta camera# (dg: ad) quoad vixerit 

possidebit post eius decessum pro una medietate ad dictum Petrum 

devolvendas. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 04 f. 216. 

 in crastino Mathie: donderdag 25-02-1389. 

 anno XXX nono mensis februarii die XXVI: vrijdag 26-02-1389. 
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 Sexta post Mathije: vrijdag 26-02-1389. 

 

BP 1178 f 216r 01 do 25-02-1389. 

Thomas van Zonne szv Henricus Pels beloofde aan Katherina en Aleijdis, ndv 

Elizabeth van Gassel, tbv ....... nzv voornoemde Elizabeth, 10 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen (zo 18-04-1389) en 22 Holland gulden of de 

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

overhandigen aan voornoemde Aleijdis. 

 

Thomas de Zonne gener Henrici Pels promisit Katherine et Aleijdi filiabus 

naturalibus Elizabeth de Gassel ad opus ....... ....... filii naturalis 

dicte Elizabeth (dg: XXXII) #X# Hollant gulden seu valorem (dg: ad mo) ad 

pasca et XXII Hollant gulden seu valorem a pasca p[roxime futuro ultra] 

annum persolvendos. Testes Heijme et W datum #in crastino Mathie#. 

Tradetur littera dicte Aleijdi. 

 

BP 1178 f 216r 02 do 25-02-1389. 

Gerardus van Amstel verkocht aan Thomas zv Mathijas gnd Boems soen, tbv 

voornoemde Mathijas, een b-erfcijns van 24 schelling, die voornoemde 

Mathijas Boems soen aan hem moet betalen, een helft met Sint-Remigius en de 

andere helft met Lichtmis, gaande uit een stuk land, gnd een miltencamp, in 

Bakel, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Bijnderen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Thomas. 

 

Solvit. 

Gerardus de Amstel hereditarium censum XXIIII solidorum quem Mathijas 

dictus (dg: Boemssoen) Boems soen sibi solvere tenetur (dg: R) mediatim 

Remigii et mediatim purificationis [ex pecia] terre dicta een miltencamp 

sita in parochia de Bakel inter (dg: hereditatem Willelmi van der Rijt) 

#communitatem# ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen ex 

[alio] ut dicebat vendidit Thome filio dicti Mathije Boems soen ad opus 

eiusdem Mathije promittens warandiam et obligationem (dg: dep) in dicto 

censu existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Thome. 

 

BP 1178 f 216r 03 do 25-02-1389. 

Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees maande10 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht11 van 2 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door de 

broers Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw Willelmus van Beest. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Arnoldi de Hees hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco venditam sibi ab Henrico 

Godefrido et Willelmo fratribus [liberis] quondam Willelmi de (dg: H) 

Beest prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 04 do 25-02-1389. 

Voornoemde Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees maande12 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht13 van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

hem verkocht door Johannes van Beest zvw Gerardus van Beest. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco venditam sibi a Johanne de Beest filio quondam Gerardi de Beest 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 05 do 25-02-1389. 

Reijnerus van Aelst, Rijcoldus Borchgreve en Theodericus die Sceerre 

                         
10 Zie ← BP 1177 f 016r 05 do 08-01-1383, ook toen 3 jaar gemaand. 
11 Zie → BP 1178 f 124r 13 do 28-10-1389, overdracht van de erfpacht. 
12 Zie ← BP 1177 f 016r 06 do 08-01-1383, ook toen 3 jaar gemaand. 
13 Zie → BP 1178 f 124r 14 do 28-10-1389, overdracht van deze erfpacht. 
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beloofden aan Johannes Barbier 60 oude schilden evenveeel als de stad neemt 

en ontvangt etc met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-1390) te 

betalen. 

 

Reijnerus de Aelst Rijcoldus Borchgreve et Theodericus die Sceerre 

promiserunt Johanni Barbier sexaginta aude scilde scilicet tantum quantum 

oppidum capiet et recipiet etc ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 06 do 25-02-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 07 do 25-02-1389. 

Reijnerus van Aelst maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

110 oude schilden, aan hem verkocht door jkr Johannes graaf van Megen. 

 

Reijnerus de Aelst hereditarium censum centum et X aude scilde venditum 

sibi a domicello Johanne comite de Megen ut dicebat monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 08 do 25-02-1389. 

Ludekinus nzvw Henricus van der Poerten verkocht aan Arnoldus zvw 

Theodericus van Loet, tbv broeder Johannes nzvw Theodericus van Loet orde 

van Sint-Willelmus, een lijfrente14 van 6 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis15 en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus 

van Vucht enerzijds en erfgoed van Reijnerus van Hulten anderzijds, (2) een 

stal met ondergrond, aldaar, in een straatje, (3) zijn andere goederen. 

Belast met cijnzen. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici van der Poerten legitime 

vendidit (dg: Theoderico f) Arnoldo filio #quondam# Theoderici de Loet ad 

opus fratris Johannis filii naturalis quondam Theoderici de Loet ordinis 

sancti Willelmi vitalem pensionem sex librarum monete solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti fratris Johannis (dg: me) et non ultra mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Walteri de Vucht ex uno 

et inter hereditatem Reijneri de Hulten ex alio atque ex quodam stabulo 

(dg: si) cum suo fundo dicti venditoris sito ibidem in quodam viculo (dg: 

inter) atque ex ceteris suis habitis et habendis promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde 

solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 216r 09 vr 26-02-1389. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes Basijn en Johannes Gherijs. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus (dg: Joh) 

scabinis Johanne de Globo Johanne Basijn Johanne Gherijs datum anno XXX 

nono mensis februarii die XXVI hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 216r 10 vr 26-02-1389. 

Henricus zvw Johannes Kersmaker verklaarde ontvangen te hebben van Johannes 

van Gheldorp schoenmaker 5 mud rogge, maat van Geldrop, van een b-erfpacht 

                         
14 Zie → BP 1179 p 126v 09 di 16-01-1392, vermelding van deze lijfrente. 
15 Zie ← BP 1176 f 030r 09 ±vr 07-08-1377, uitgifte aan Ludekinus nzvw Henricus van de Poort 
1/3 deel in dit huis, erf en stal. 
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van 5 mud rogge, die voornoemde Johannes van Gheldorp verschuldigd was aan 

Johannes zvw voornoemde Johannes Kersmaker, te weten de 5 mud van afgelopen 

Lichtmis (di 02-02-1389). 

 

Henricus filius quondam Johannis Kersmaker palam recognovit se recepisse 

a Johanne de Gheldorp sutore quinque modios siliginis mensure de Gheldorp 

(dg: de) scilicet de hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

dicte mensure quam dictus Johannes de Gheldorp solvere tenebatur Johanni 

filio dicti quondam Johannis Kersmaker ut dicebat scilicet illos (dg: 

quatuor) quinque modios siliginis dicte mensure qui pervenerint in (dg: 

pn) festo purificationis proxime (dg: f) preterito ut dicebat promittens 

super omnia ipsum inde indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 11 vr 26-02-1389. 

Johannes zvw Johannes van Zelant gaf uit aan Denkinus van den Rusven (1) de 

helft in een hoeve van wijlen voornoemde Johannes van Zelant, in Uden, ter 

plaatse gnd op Zelant, tussen wijlen Johannes van Scerpenborch enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) de helft in 3 morgen land, in Herpen, ter 

plaatse gnd die Vlaesche, tussen Alardus Papen soen enerzijds en Johannes 

Lemmens soen anderzijds, met dijken en waterlaten; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Nistelrode bij de kerk te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Denkinus tot onderpand (3) de helft van een 

hoeve van voornoemde Denkinus, ter plaatse gnd Zelant, tussen kinderen gnd 

Sporbossche Kijnderen enerzijds en de gemeint gnd Rusven anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Zelant medietatem ad se spectantem in 

quodam manso dicti quondam Johannis de Zelant sito in parochia de (dg: 

Ze) Uden in loco dicto op Zelant (dg: cum cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum tam in parochia de Uden quam in parochia de territorio 

de) inter hereditatem quondam Johannis de Scerpenborch ex uno et inter 

communitatem ex alio atque medietatem ad se spectantem in tribus 

iugeribus terre sitis in (dg: territorio) #parochia# de Herpen in loco 

dicto die Vlaesche inter hereditatem Alardi (dg: de) Papen soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Lemmens soen ex alio cum aggeribus et 

aqueductibus ad premissa spectantibus ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Denkino van den Rusven ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Nijsterle prope ecclesiam ibidem 

tradenda ex premissis promittens warandiam ro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Denkinus medietatem (dg: ad se s) cuiusdam mansi dicti Denkini 

siti in dicto loco Zelant vocato inter hereditatem liberorum dictorum 

Sporbossche Kijnderen ex uno et inter communitatem dictam Rusven ex alio 

(dg: cum suis attinentiis) ad pignus imposuit promittens #super omnia# 

aliam obligationem in !in iamdicta medietate iamdicti mansi existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 12 vr 26-02-1389. 

Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelkens ev Elizabeth dvw Johannes van Zelant 

gaf de andere helft van voornoemde hoeve en 3 morgen uit aan voornoemde 

Denkinus, op dezelfde manier als hierboven. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Bouwelkens maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Zelant reliquam medietatem 

dicti mansi et trium iugerum terre dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Denkino Rusven eodem modo per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 13 vr 26-02-1389. 

Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes Rijke zvw Johannes Rijke 
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droeg over aan Ghibo van Best de helft van een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 1/3 deel van een kamp, 7 

morgen 1 hont groot, bij de plaats gnd Voirt, tussen Johannes gnd Loze 

enerzijds en de plaats gnd die Voirt anderzijds, welke cijns van 40 

schelling eerstgenoemde wijlen Johannes Rike verworven had van ?Henricus 

gnd Berthout handschoenmaker. 

 

Hermannus die Wit maritus et tutor Weijndelmoedis sue uxoris filie 

quondam Johannis Rijke filii quondam Johannis Rijke medietatem 

hereditarii census XL solidorum monete solvendi hereditarie Martini ex 

tercia parte unius campi septem iugera (dg: t) et unum hont terre 

continentis siti prope locum dictum Voirt inter hereditatem Johannis 

dicti Loze ex uno et inter (dg: hereditatem) dictum locum die Voirt 

nuncupatum ex alio quem censum XL solidorum (dg: .) primodictus quondam 

Johannes Rike erga [?He]nricum dictum Berthout cijrothecarium emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Ghiboni de Best cum litteris 

et jure occacione medietatis promittens ratam servare et impeticionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum primodicti (dg: Joh) quondam Johannis 

Rijke deponere. Testes Heijme et Dordrecht datum (dg: .) sexta post 

Mathije. 

 

BP 1178 f 216r 14 vr 26-02-1389. 

De broers Johannes, Hubertus en Gerongius, kvw Gerongius van Orthen de 

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

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) de helft van 8 hont land, in Empel, ter 

plaatse gnd op Rees, tussen Nijcholaus Spijerinc enerzijds en erfgoed van 

de kerk van Empel anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Nijcholaus 

Spijerinc, (2) 2/3 deel van een huis en tuin, in Orthen, tussen kvw 

Arnoldus Geroncs soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Johannes Jacobs soen aan hen moet betalen. 

Eerstgenoemde Johannes zal hieruit betalen 23 schelling 4 penning van een 

b-erfcijns van 50 schelling, die voornoemde broers moeten betalen aan 

Willelmus Posteel. 

 

Tradentur omnes littere primodicto Johanni. 

Johannes Hubertus et Gerongius fratres liberi quondam Gerongii de Orthen 

junioris palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibuslibet (dg: here) bonis ad se spectantibus mediante qua divisione 

medietas octo hont terre sitorum in jurisdictione de Empel in loco dicto 

op Rees inter (dg: hereditatem campum dictum) hereditatem Nijcholai 

Spijerinc ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex 

alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Nijcholai Spijerinc atque #due# tercie (dg: pars) 

#partes# cuiusdam domus et orti sitorum in (dg: Ort) parochia de Orten 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Geroncs soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebant #{in margine sinistra} atque 

hereditarius census XX solidorum quem Johannes Jacobs soen eis solvere 

tenetur# primodicto Johanni cesserunt in partem promittentes ratam tali 

condicione quod primodictus Johannes solvet ex premissis (dg: terciam 

partem) #XXIII solidos et quatuor denarios# de hereditario censu (dg: XL) 

#L# solidorum quem dicti fratres Willelmo Posteel solvere tenentur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 15 vr 26-02-1389. 

Voornoemde Hubertus zvw Gerongius van Orthen de jongere kreeg de helft van 

8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op Rees, tussen Henricus van der 

Langdonc enerzijds en Johannes van Mulsen anderzijds, welke helft jaarlijks 

wordt gedeeld tegen de andere helft van deze 8 hont. Voornoemde Hubertus 

zal hieruit betalen 13 schelling 4 penning van de b-erfcijns van 50 

schelling, die voornoemde broers moeten betalen aan Willelmus Posteel. 
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Et mediante qua divisione medietas (dg: do) #ad dictos fratres spectans# 

octo hont terre sitorum in jurisdictione de Empel ad locum dictum op Rees 

inter hereditatem Henrici van der Langdonc ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Mulsen ex alio et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem dictorum octo hont terre ut dicebant dicto Huberto 

cessit in partem promittentes ratam servare et tali condicione quod 

dictus Hubertus solvet annuatim (dg: terciam partem) #XIII solidos et 

IIII denarios# de hereditario censu #L# (dg: XL) solidorum quem dicti 

fratres Willelmo Posteel solvere tenentur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216r 16 vr 26-02-1389. 

Voornoemde Gerongius zvw Gerongius van Orthen de jongere kreeg de helft van 

8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op Rees, tussen Nijcholaus Spijerinc 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, te weten de helft 

naast het erfgoed van de kerk. Eerstgenoemde Gerongius zal hieruit betalen 

13 schelling 4 penning, van de b-erfcijns van 50 schelling, die voornoemde 

broers moeten betalen aan Willelmus Posteel. 

 

Et mediante qua divisione medietas octo hont terre sitorum in 

jurisdictione de Empel in loco dicto op Rees inter hereditatem Nijcholai 

Spijerinc ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex 

alio scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem 

ecclesie de Empel (dg: de) primodicto Gerongio cessit in partem 

promittentes ratam servare tali condicione quod primodictus Gerongius 

solvet annuatim (dg: unam terciam partem) #XIII solidos et IIII denarios# 

de hereditario censu (dg: XL) #L# solidorum quem dictis! fratres Willelmo 

Posteel solvere tenentur annuatim. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 05 f. 216v. 

 Sexta post Mathije: vrijdag 26-02-1389. 

 in die cinerum: woensdag 10-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 

BP 1178 f 216v 01 vr 26-02-1389. 

.......us die Wise zvw Rodolphus van Nederhasselt beloofde aan Rodolphus 

Wise en Rodolphus van den Zande, tbv hen en Gerardus die Wijt, 200 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

.......us die Wise filius quondam Rodolphi de (dg: Ne) Nederhasselt 

promisit super habita et habenda Rodolpho Wise et (dg: G) Rodolpho van 

den (dg: Zande) Zande ad opus eorum et ad opus Gerardi die Wijt CC 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Heijme et Dordrecht 

datum sexta post Mathije. 

 

BP 1178 f 216v 02 wo 10-03-1389. 

Johannes Herbrechts soen van Houthem gaf uit aan Henricus gnd Celijen soen 

van Rode een hofstad in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, tussen hr 

Sijmon van de ?Broek enerzijds en Henricus die Moelner anderzijds, (dg: 

welke hofstad voor, naast de gemene weg, 40 voet breed is) strekkend vanaf 

voornoemde gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water gnd die Dommel; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de hofstad te leveren. 

 

Johannes Herbrechts soen van Houthem domistadium quoddam situm in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eerscot inter hereditatem 

domini Sijmonis de Pa[?lu]de ex uno et inter hereditatem Henrici die 

Moelner ex alio et quod (dg: domistadium continet in latitudine continet 

ante iuxta communem plateam XL pedatas et) tendit a dicta communi platea 

retrorsum usque ad communem aquam dictam die Dommel in ea quantitate (dg: 

quan) qua ibidem situm est dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto 

(dg: Z) Celijen soen de Rode ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: 
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de) hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de Rode danda sibi 

ab alio purificationis et supra dictum domistadium tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam (dg: dep) obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes W et Aggere datum in die cinerum. 

 

BP 1178 f 216v 03 wo 10-03-1389. 

Henricus Steijmpel Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Steijmpel (dg: p) Willems soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 04 wo 10-03-1389. 

Thomas van Hijntham gaf uit aan Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen van 

Vucht een hofstad in Hintham, tussen Petrus zvw Petrus Reijners soen van 

Vucht enerzijds en Philippus gnd Tuijn van Wetten snijder anderzijds, zowel 

voor als achter 23½ voet breed, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan Henricus Ghecke, met de helft van de sloot tussen voornoemde 

hofstad en voornoemde Henricus Ghecke; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Thomas de Hijntham quoddam domistadium situm in Hijntham inter 

hereditatem Petri filii quondam Petri Reijners soen de Vucht ex uno (dg: 

inter) et hereditatem Philippi dicti Tuijn de Wetten sartoris ex alio et 

quod domistadium continet tam ante quam retro XXIII et dimidiam pedatas 

#in latitudine# et tendit a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Henrici Ghecke cum medietate fossati #siti# inter dictum domistadium et 

inter dictam hereditatem dicti Henrici Ghecke ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Petro filio quondam Petri d[icti] Reijners soen 

de Vucht ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu XX 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis [et aliam obligationem] 

deponere et alter repromisit. Testes W et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 05 wo 10-03-1389. 

Voornoemde Thomas van Hijntam gaf uit aan Philippus gnd Tuijn van Wetten 

snijder een hofstad in Hintham, tussen Petrus zvw Petrus Reijners soen van 

Vucht enerzijds en Henricus Ghecke anderzijds, zowel voor als achter 23½ 

voet breed, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde 

Henricus Ghecke, met de helft van de sloot aan de achterkant tussen 

voornoemde hofstad en voornoemde Henricus Ghecke; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Thomas de Hijntam quoddam domistadium situm in Hijntam inter 

hereditatem Petri filii quondam Petri Reijners soen de Vucht ex uno et 

inter hereditatem Henrici Ghecke ex alio (dg: tend) et quod domistadium 

continet tam ante quam retro #in latitudine# XXIII et dimidiam pedatas 
!in latitudine et tendit a communi platea retrorsum ad hereditatem (dg: 

He) dicti Henrici Ghecke simul cum medietate fossati siti #retro ibidem# 

inter dictum domistadium et inter dictam hereditatem dicti Henrici Ghecke 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Philippo dicto Tuijn de Wetten 

sartori ab eodem etc pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 06 wo 10-03-1389. 

Broeder Henricus Berwout kloosterling van Sint-Truiden verklaarde alle 
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achterstallige termijnen ontvangen te hebben van lijfrenten16,17 en renten, 

die zijn broers Theodericus Berwout en Arnoldus Berwout aan hem moeten 

betalen. 

 

(dg: dominus) #Frater# Henricus Berwout conventualis monasterii de sancto 

Trudone palam (dg: de o) recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi deficientibus et restantibus a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem (dg: de coi) occacione quarumcumque vitalium 

pensionum et (dg: vitalium) reddituum quos Theodericus Berwout et 

Arnoldus Berwout eius fratres dicto fratri Henrico solvere tenentur ut 

dicebat. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 07 wo 10-03-1389. 

Arnoldus Corf zvw Andreas gnd Corf verkocht aan Margareta dvw Willelmus van 

Scijnle alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

zuster Ghisella wv Gerardus van Zelant, gelegen onder Hees en Nuland. De 

brief overhandigen aan Godefridus Marsscalc of aan hem. 

 

Arnoldus Corf filius quondam Andree dicti (dg: Cof) Corf omnes 

hereditates (dg: de) sibi de morte quondam Ghiselle sue sororis (dg: 

successione) relicte quondam Gerardi de Zelant successione advolutas 

quocumque locorum (dg: sitas i) infra parocias de Hees et infra parochiam 

de Nuwelant sitas ut dicebat vendidit Margarete filie quondam Willelmi de 

Scijnle promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. Tradetur littera Godefrido Marsscalc seu sibi. 

 

BP 1178 f 216v 08 wo 10-03-1389. 

Willelmus Buijser en zijn vrouw Margareta wv Petrus gnd Scut van Riel 

droegen over aan Willelmus Pigghe ev Aleijdis, dvw voornoemde Petrus en 

Margareta, het vruchtgebruik, aan voornoemde Margareta behorend, in de 

helft van een huis en erf van voornoemde wijlen Petrus, in Den Bosch, aan 

het eind van de Kolperstraat, tussen erfgoed van Margareta van Riel 

enerzijds en een weg behorend aan erfg vw Godefridus gnd Snider anderzijds, 

te weten in de helft, die aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden 

van voornoemde Petrus Scut, resp. die aan haar zal komen na overlijden van 

voornoemde Margareta. Twee brieven, waarvan een voor Wisken. 

 

Solvit et Gerardus sca noluit de littera ?Willelmi. 

Willelmus Buijser maritus legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

(dg: filie) relicte quondam Petri dicti Scut de Riel et dicta Margareta 

cum eodem tamquam cum tutore suum usufructum (dg: sibi) dicte Margarete 

competentem in medietate domus et aree (dg: s) dicti quondam Petri site 

in Busco ad finem vici dicti Colperstraet inter hereditatem Margarete de 

Riel ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam spectantem ad (dg: 

hereditatem) #heredes# quondam Godefridi dicti Snider ex alio scilicet in 

illa medietate que Aleijdi filie dictorum quondam Petri et Margarete de 

morte dicti quondam Petri Scut successione est advoluta et post mortem 

dicte Margarete (dg: ad) eidem Aleijdi advolvetur ut dicebant 

supportaverunt Willelmo Pigghe marito legitimo ut dicebant dicte (dg: 

Margarete) #Aleijdis# promittentes ratam servare et obligationemex parte 

eorum in dicto usufructu existentem deponere. Testes datum supra. 

Duplicetur quarum una habebit Wisken. 

 

BP 1178 f 216v 09 wo 10-03-1389. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Johannes Monic 

zv Arnoldus Monic een erfcijns van 26 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 099r 11 wo 25-01-1380, belofte van een lijfrente van 2 

oude schilden. 
17 Zie ← BP 1176 f 099r 12 wo 25-01-1380, belofte van lijfrenten van 2 oude 

schilden en 10 oude schilden. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

32 

betalen, gaande uit (1) een stenen huis en erf van wijlen voornoemde 

Johannes Rover, nu aan verkoper behorend, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus Raet enerzijds en houten huizen van 

verkoper anderzijds, strekkend van de Markt tot aan het gemene water 

aldaar, (2) een stal met toebehoren en tuin van verkoper in Den Bosch, 

achter de Tolbrug, tussen erfgoed van Wellinus Scilder enerzijds en een 

gemeen straatje anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts naar 

de oude stadsmuur, belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

hereditarie vendidit Johanni Monic filio Arnoldi Monic hereditarium 

censum XXVI aude scilde Francie seu valorem (dg: dan) solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo lapidea et area dicti quondam 

Johannis Rover nunc ad se spectante sita in Busco #ad forum# inter 

hereditatem quondam Gerardi Raet ex uno et inter (dg: hereditatem) domos 

(dg: l) ligneas dicti venditoris ex alio tendente (dg: cum) a dicto foro 

ad (dg: a) communem aquam ibidem atque ex stabulo (dg: et ort) cum suis 

attinentiis et orto dicti venditoris sitis in Busco retro pontem dictum 

Tolbrugge inter hereditatem Wellini Scilder ex uno et inter communem 

viculum ibidem tendentem ex alio #tendente a communi platea retrorsum ad 

antiquum murum oppidi de Busco# promittens super (dg: habita et habenda) 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 10 wo 10-03-1389. 

Gheerlacus Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 11 do 18-03-1389. 

Verkoper verklaarde dat de koper betaald heeft. 

 

Dictus venditor recognovit sibi dictum emptorem satisfecisse clamans 

quitum. Testes W et Dordrecht datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 216v 12 do 18-03-1389. 

Ghibo Herinc zvw Godefridus Moelner timmerman droeg over aan zijn broer 

Johannes Moelner18 zijn deel in een ledige hofstad in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Yda gnd Coters enerzijds en erfgoed van 

Heijlwigis wv Franco gnd Hoeveslegers anderzijds, welke hofstad voornoemde 

wijlen Godefridus Moelner gekocht had van Willelmus Picke. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Godefridi Moelner carpentarii totam partem et 

omne jus sibi competentes in quodam vacuo domistadio sito in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Yde dicte Coters ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Franconis dicti Hoeveslegers 

ex alio quod domistadium dictus quondam Godefridus Moelner erga Willelmum 

Picke emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni Moelner 

suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 13 do 18-03-1389. 

Rodolphus Keijmpe en zijn vrouw Lija dvw Godefridus Moelner wv Arnoldus 

Bits droegen over aan Johannes Moelner zvw voornoemde Godefridus het deel, 

dat aan hen en aan kv voornoemde Lija verwekt door wijlen Arnoldus Bits 

behoort, in voornoemde hofstad. Voornoemde kv Lija en wijlen Arnoldus Bits 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. Voornoemde kinderen 

behouden uit deze hofstad een n-erfcijns van 40 schelling geld, die 

                         
18 Zie → BP 1179 p 514v 09 ma 02-12-1392, de hofstad was nu van Sophia dvw Tielmannus gnd van 
den Eijkenbossche die de hofstad gekocht had van Johannes gnd Moelner zvw Godefridus gnd 

Moelner. 
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voornoemde Johannes Moelner beloofde aan voornoemde Lija, tbv haar en haar 

voornoemde kinderen. 

 

Rodolphus Keijmpe maritus legitimus Lije sue uxoris filie quondam 

Godefridi Moelner carpentarii #relicte quondam Arnoldi Bits# et dicta 

Lija cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis et liberis 

dicte Lije ab ea Lija et dicto quondam Arnoldo Bits pariter genitis 

competentes quovis modo in dicto domistadio supportaverunt Johanni 

Moelner filio dicti quondam Godefridi cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum dictorum 

liberorum dictorum Lije et quondam Arnoldi Bits deponere et quod ipsi 

dictos liberos dictorum Lije et quondam Arnoldi Bits dum ad annos sue 

pubertatis pervenerint super dicto domistadio et jure ad opus dicti 

Johannis (dg: Moel) Moelner facient renunciare salvo tamen dictis liberis 

dictorum Lije et quondam Arnoldi Bits in dicto domistadio hereditario 

censu XL solidorum monete quem dictus Johannes Moelner dicte Lije ad opus 

sui et ad dictorum liberorum coram scabinis infrascriptis! prout in 

litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 216v 14 do 18-03-1389. 

Voornoemde Johannes Moelner beloofde aan zijn zuster Lija, voor de duur van 

haar leven, en daarna aan kv voornoemde Lija en wijlen Arnoldus Bids, een 

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

voornoemde hofstad. De brief overhandigen aan voornoemde Lija. 

 

Dictus Johannes Moelner promisit se daturum et soluturum Lije sue sorori 

ad eius vitam (dg: vitam) et post decessum dictis liberis dictorum Lije 

et quondam Arnoldi Bids (dg: here) hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex dicto domistadio. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicte Lije. 

 

1178 mf7 A 06 f. 217. 

 Quinta post esto michi: donderdag 04-03-1389. 

 Secunda ante invocavit: maandag 01-03-1389. 

 Secunda post invocavit: maandag 08-03-1389. 

 

BP 1178 f 217r 01 do 04-03-1389. 

Arnoldus Ruver verkocht aan Arnoldus Zebrechts soen van Erwen 

pasteijdebecker een erfcijns van .. schilden oof de waarde, met Sint-

Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land, in Empel, tussen 

erfgoed gnd die Bergkamp enerzijds en erfgoederen gnd die Brede Akkers 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Empel, naast een gemene waterlaat, reeds 

belast met een lijfrente van 4 oude schilden aan Theodericus Scout en zijn 

vrouw Yda. 

 

Arnoldus (dg: t-) Ruver hereditarie vendidit Arnoldo Zebrechts soen de 

Erwen pasteijdebecker hereditarium censum ?t...... ....... scilde vel 

valorem solvendum hereditarie in festo Petri ad cahedram ex quinque 

jugeribus terre sitis in parochia de Empel in[ter hereditatem] dictam die 

Berchcamp ex uno et hereditates dictas die Brede Ackers ex alio atque ex 

uno jugero terre sito in dicta parochia (dg: inter hereditatem) contigue 

iuxta communem aqueductum ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta (dg: ...) pensione IIIIor aude scilde 

Theoderico Scout et Yde eius uxori inde solvenda promittens sufficientem 

facere. Testes Coptiten et Emondus datum quinta post esto michi. 

 

BP 1178 f 217r 02 do 04-03-1389. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 217r 03 ma 01-03-1389. 

Theodericus van Venne droeg19 over aan Sijmon zv Henricus gnd Boem, voor de 

duur van diens leven, (1) 1/3 deel van een huis met ondergrond in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde voor het erfgoed 

van Adam van Mierd naar erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen Hermannus enerzijds en erfgoed van Johannes 

zvw Franco Luborgen anderzijds, te weten het 1/3 deel direct naast erfgoed 

van voornoemde wijlen Hermannus van Zonne, welk 1/3 deel 11 voet breed is 

richting de stadsmuur en 17 voet lang, (2) een stukje erfgoed direct naast 

voornoemd 1/3 deel, tussen dat 1/3 deel enerzijds en erfgoed van wijlen 

Hermannus van Zonne anderzijds, 9 voet breed, en even lang als voornoemd 

1/3 deel. 

 

Theodericus van Venne terciam partem domus cum suo fundo sito in 

Buscoducis in vico tendente a (dg: vico) loco dicto Boerde (dg: versus 

hereditatem) ante hereditatem Ade de Mierd usque hereditatem Hermanni 

#quondam# de Zonne inter hereditatem dicti quondam Hermanni ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Franconis Luborgen ex alio 

scilicet illam terciam partem (dg: qu) dicte domus que tercia pars sita 

est contigue iuxta hereditatem dicti quondam Hermanni de Zonne et que 

tercia pars continet in latitudine XI pedatas versus murum opidi de 

Buscoducis #et XVII pedatas in longitudine# atque particulam hereditatis 

sitam contigue iuxta dictam terciam partem domus predicte inter eandem 

terciam partem ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni de Zonne ex 

alio et que particula #hereditatis# continet novem pedatas in latitudine 

et eandem longitudinem quam habet dicta (dg: camera) #tercia pars# ut 

dicebat supportavit (dg: sro) Sijmoni (dg: dicto de) filio Henrici dicti 

Boem (dg: -s #.....#) ab eodem ad eiusdem Sijmonis vitam et non ultra 

possidendas libere promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: ad) et cum mortuus fuerit. Testes (dg: da) W et Aggere 

datum secunda ante invocavit. 

 

BP 1178 f 217r 04 ma 01-03-1389. 

Johannes van Breda van Waelwijc verkocht aan Johannes van Swalmen 

schoenmaker een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Willelmus Wamboesticker 

enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Mesmaker anderzijds, aan hem 

verkocht20 door Willelmus zvw Cristianus zvw Willelmus gnd Corstiaens van 

Helmont. 

 

Johannes de Breda de Waelwijc hereditarium censum viginti solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmi 

Wamboesticker ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Mesmaker ex 

alio venditum sibi a Willelmo filio quondam Cristiani filii quondam 

Willelmi dicti Corstiaens de Helmont prout in litteris vendidit Johanni 

de Swalmen sutori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 05 ma 01-03-1389. 

Eligius van der Sweenslake droeg over aan Hilla wv Johannes van den 

Haghevenne zijn deel in erfgoederen gnd Ludolfs Hoeveken, in Veghel, ter 

plaatse gnd in Rudebroec, rondom tussen de gemeint van Veghel. 

 

                         
19 Zie → BP 1181 p 160v 04 do 12-09-1398, verkoop van dit 1/3 deel en 

stukje, die beschikbaar komen na overlijden van Sijmon zv Henricus gnd 

Boen. 
20 Zie ← BP 1176 f 246v 11 do 20-02-1382, verkoop van de ercijns. 
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Eligius van der Sweenslake (dg: super) totam partem et omne (dg: omne) 

jus ad se spectantes in (dg: bonis dicti) hereditatibus dictis Ludolfs 

Hoeveken sitis in parochia de Vechel in loco dicto in (dg: Ri) 

#Ru#debroec inter communitatem de Vechel circumquaque adiacentem ut 

dicebat supportavit Hille relicte (dg: Jo) quondam Johannis van den 

Haghevenne promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: H..) Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 06 ma 01-03-1389. 

Theodericus Writer van Vechel en zijn zoon Theodericus beloofden aan 

Johannes van Dordrecht 80 oude Franse schilden of de waarde met Sint-

Gertrudis over een jaar (do 17-03-1390) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel et Theodericus eius filius promiserunt 

Johanni de Dordrecht LXXX aude scilde Francie seu valorem a die Gertrudis 

proxime futuro futuro ultra annum persolvendos. Testes (dg: Aa) Aa et 

Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 07 ma 01-03-1389. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke vernaderde een huis, erf en tuin 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen 

erfgoed van wijlen hr Henricus van Hees priester enerzijds en erfgoed van 

Gerardus van der Horst anderzijds, aan Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus 

van Beke priester verkocht21 door Gerardus van Eijke zvw Gerardus van Eijcke 

ev Heijlwigis dvw Godefridus Sceijvel. De ander week. En hij droeg weer 

over. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke pre et exhibuit 

patentes denarios etc ad redimendum domum et aream et ortum sitos in 

Busco (dg: ultra) in vico Hijntamensi ultra pontem domini Gheerlaci inter 

hereditatem quondam domini Henrici de Hees presbitri ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van der Horst ex alio venditos Arnoldo de Beke filio 

naturali quondam domini Arnoldi de Beke presbitri a Gerardo de Eijke 

filio quondam Gerardi de Eijcke marito et tutore legitimo Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Godefridi Sceijvel prout in litteris et alter cessit 

et reportavit (dg: da). Testes Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 08 ma 01-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Beke verkocht voornoemd huis, erf en tuin, aan hem 

verkocht door voornoemde Gerardus van Beke! etc, aan Gerardus van der 

Horst. 

 

Dictus Arnoldus de Beke dictos domum aream et ortum venditos sibi a dicto 

Gerardo de Beke! etc prout in litteris vendidit Gerardo van der Horst 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 09 ma 01-03-1389. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 10 ma 01-03-1389. 

Voornoemde Gerardus van der Horst beloofde aan Gerardus van Eijcke zvw 

Gerardus van Eijke 280 Hollandse gulden22 of de waarde met Sint-Jan 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 044v 12 di 14-07-1388, verkoop van het huis. 
22 Zie → BP 1178 f 239r 08 vr 04-06-1389, verklaring dat 100 Holland gulden 

zijn betaald. 
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aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Gerardus van der Horst promisit Gerardo de Eijcke filio quondam 

Gerardi de Eijke CC et LXXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 11 ma 01-03-1389. 

Voornoemde Gerardus van der Horst beloofde aan voornoemde Gerardus van 

Eijcke 200 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Dictus Gerardus (dg: pro) van der Horst promisit dicto Gerardo de Eijcke 

CC Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 12 ma 08-03-1389. 

Johannes Scillinc zvw Henricus Scillinc van Helmont verkocht aan Petrus zvw 

Johannes van Gherwen (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld waarin de 

cijns betaald moet worden, zoals die aan wijlen voornoemde Henricus moest 

worden betaald, gaande uit een huis, erf en tuin, in Helmond, in de 

Huijsekens Straat, tussen Johannes Erenbrechts soen enerzijds en wijlen 

Arnoldus Nouden soen anderzijds, (2) de jaarlijkse cijnzen, die wijlen 

voornoemde Henricus Scillinc uit voornoemd huis, erf en tuin beurde, 

uitgezonderd een cijnshoen. Met achterstallige termijnen. De brief 

overhandigen aan Johannus van Gherwen clericus. 

 

Johannes Scillinc filius quondam Henrici Scillinc de Helmont hereditarium 

censum XX solidorum talis monete in quali monete huiusmodi census de jure 

est solvendus et dicto #quondam# Henrico fuerat de jure solvendus 

solvendum hereditarie ex domo et area et orto sitis in Helmont inter! 

vico dicto Huijsekens Straet inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen 

ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Nouden soen ex alio ut 

dicebat #atque census annuos quos dictus quondam Henricus Scillinc ex 

dictis domo area et orto solvendos! excepto uno pullo censuali simul cum 

arrestadiis etc# hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis de 

Gherwen promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Henrici (dg: Scilli) Scillinc et 

quoque alias obligationem in dictis censibus existentem deponere. Testes 

Rover et Aggere datum secunda post invocavit. Tradetur littera Johanni de 

Gherwen clerico. 

 

BP 1178 f 217r 13 ma 08-03-1389. 

Johannes zv Theodericus van Gherwen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de) filius Theoderici de Gherwen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 14 ma 08-03-1389. 

Johannes Crillart rademaker beloofde aan Ghisbertus Vullinc en Willelmus 

van Cleve 36 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 

 

Johannes Crillart rotifex promisit Ghisberto Vullinc et Willelmo de Cleve 

XXXVI Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: supra) datum supra. 

Rover et Dordrecht datum secunda post invocavit. 

 

BP 1178 f 217r 15 ma 08-03-1389. 

Zegherus van Puppel beloofde aan Stephanus Wert 25 Hollandse gulden met 
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Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Zegherus de Puppel promisit Stephano Wert XXV Hollants gulden ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217r 16 ±ma 08-03-1389. 

Elizabeth. 

 

1178 mf7 A 07 f. 217v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 11-03-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 in profesto Gregorii anno LXXX nono: donderdag 11-03-1392. 

 

BP 1178 f 217v 01 do 11-03-1389. 

Elizabeth wv Johannes gnd Wael verwer en haar zoon Ancelmus verkochten aan 

Nijcholaus die Plaetmaker zv Henricus der Kijnder een n-erfcijns van 6 oude 

schilden of de waarde, 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 een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van Nijcholaus Bollen enerzijds en erfgoed van Petrus van Drueten 

anderzijds, reeds belast met de onraad. 

 

[Eliza]beth relicta quondam Johannis dicti Wael tinctoris cum tutore et 

Ancelmus eius filius hereditarie vendiderunt Nijcholao die Plaetmaker 

(dg: de no) filio Henrici [de]r Kijnder hereditarium censum sex aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie #mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro# ex domo et 

area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Nijcholai 

Bollen ex uno et inter hereditatem Petri de Drueten ex alio ut dicebant 

promittentes cum tutore super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis et 

sufficientem. Testes W et Dordrecht datum quinta post (dg: reminiscere) 

invocavit. 

 

BP 1178 f 217v 02 do 11-03-1389. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 6 jaar vanaf heden, elke oude schild met 

16½ oude schild of de waarde, met ½ oude schild en eventuele achterstalluge 

termijnen. 

 

Et poterint redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente quando voluerint scilicet 

quemlibet aude scilt hereditarii census cum XVI aude scilde seu valorem 

et cum (dg: arre censu) dimidio aude scilt et cum arrestadiis ut in 

forma. 

 

BP 1178 f 217v 03 do 11-03-1389. 

Godefridus van der Bruggen van Ophoven timmerman verkocht aan mr Henricus 

van den Venne timmerman een huis23 en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Theodericus gnd van Rueremonde enerzijds en de stal van 

Willelmus van Berkel anderzijds, aan hem verkocht door Rutgherus gnd van 

Slaepbroec. 

 

Godefridus van der Bruggen de Ophoven carpentarius domum et aeam sitam in 

Buscoducis ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem Theoderici 

dicti de Rueremonde ex uno et inter stabulum Willelmi de Berkel ex alio 

venditam sibi a Rutghero dicto de Slaepbroec prout in litteris (dg: su) 

vendidit magistro Henrico van den Venne carpentario supportavit cum 

                         
23 Zie → BP 1179 p 718v 06 ±za 03-08-1392, overdracht van het huis en erf 

aan Johannes Smedeken van Bucstel door Theodericus Pas timmerman aan wie 

het overgedragen was door mr Henricus van den Venne timmerman. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

38 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 04 do 11-03-1389. 

Voornoemde mr Henricus koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 Hollandse 

gulden24 of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus magister Henricus emptor promisit (dg: Gerardo de Roesel) #dicto 

(dg: emptori) venditori# XL (dg: Hussel gu) Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 05 do 11-03-1389. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc verkocht aan Wijnricus 

Screijnmaker, tbv hem en hr Henricus Buc priester, de helft in een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 7 bunder erfgoed van wijlen Bartholomeus zv 

Theodericus, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Willelmus van den 

Velde enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds, welke 7 bunder 

voornoemde Henricus Buc en Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct 

uitgegeven hadden aan Wellinus gnd Wellens soen van Acht, voor de onraad en 

voor voornoemde pacht van 4 mud. 

 

Henricus Buc filius Theoderici Buc filii quondam Theoderici Buc 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvenda) #solvenda# hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex septem bonariis hereditatis 

quondam Bartholomei filii Theoderici sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem Willelmi van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Perre ex alio in ea quantitate qua huiusmodi 

septem bonaria hereditatis ibidem sita sunt que septem (dg: bonria) 

bonaria hereditatis dictus Henricus Buc et Theodericus Buc filius quondam 

Godescalci van der Sporct dederant ad pactum Wellino dicto Wellens soen 

de Acht scilicet pro oneribus dictis onraet annuatim exinde de jure 

solvendis atque pro predicta paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure (dg: so) prout in litteris vendidit Wijnrico Screijnmaker ad opus 

sui et ad opus domini Henrici Buc presbitri (dg: cum litteris) 

supportavit cum litteris et jure occacione etc promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 06 do 11-03-1389. 

Aleijdis van Weert wv Willelmus gnd Marsscalc alias gnd Hoernken machtigde 

haar zoon Sijmon haar cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Aleijdis de Weert relicta quondam Willelmi dicti Marsscalc (dg: al) alias 

dicti Hoernken dedit potestatem Sijmoni eius filio (dg: potestatem) 

monendi suos census pacciones (dg: et) #et# credita et cum hiis etc usque 

ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 07 do 11-03-1389. 

Luijtgardis wv Arnoldus van Roesel droeg over aan haar zoon Gerardus van 

Roesel haar vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erf van wijlen Wolterus van Oerle enerzijds en huis 

en erf van wijlen Walterus van Ghele anderzijds. 

 

Luijtgardis relicta quondam Arnoldi de Roesel #cum suo tutore# suum 

usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter aream #quondam# Wolteri de Oerle ex uno et inter domum et 

                         
24 Zie → BP 1178 f 235r 16 vr 21-05-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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aream #quondam# Walteri de Ghele ex alio ut dicebat supportavit Gerardo 

de Roesel eius filio promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. (dg: testes datum supra). 

 

BP 1178 f 217v 08 do 20-05-1389. 

Voornoemde Gerardus van Roesel zvw Arnoldus van Roesel verkocht voornoemd 

huis25 en erf aan Godefridus van der Bruggen van Ophoven timmerman. Verkoper 

en zijn moeder Luijtgardis beloofden verplichtingen af te handelen, 

uitgezonderd 40 schelling zwarte tournosen en 20 schellingen gemeen 

paijment. 

 

Dictus Gerardus de Roesel filius quondam Arnoldi de Roesel dictam domum 

et aream vendidit Godefrido (dg: de Eijcke) #van der Bruggen de Ophoven# 

carpentario supportavit cum omnibus litteris et jure promittentes et cum 

eo (dg: dicta) Luijtgardis eius mater cum tutore indivisi super habita et 

habenda ratam servare et obligationem deponere exceptis XL solidis 

nigrorum Turonensium et viginti solidis communis pagamenti hereditarie 

inde solvendis. Testes Aa et W datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 217v 09 do 20-05-1389. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus verkoper een 

n-erfcijns26 van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-

1390), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Godefridus promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

venditori (dg: he se dicebat et se het) hereditarium censum quatuor 

librarum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

termino a nativitatis Johannis proxime ultra annum ex domo et area 

predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 10 do 11-03-1389. 

Henricus Ghenen soen van Os en Gherisius van Os beloofden aan Johannes 

Vinninc goudsmid 10 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389) te leveren. 

 

Solvit. 

Henricus Ghenen soen de Os et Gherisius de Os promiserunt Johanni Vinninc 

aurifabro X modios siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post (dg: 

reminiscere) invocavit. 

 

BP 1178 f 217v 11 do 11-03-1389. 

De eerste zal Gherisius schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Gherisium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 12 do 11-03-1389. 

Willelmus Tolinc droeg over aan Rijcardus zvw Willelmus Veren Hadewigen 

soen (1) 6 strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd in het Goed ten 

Scoet, tussen wijlen Rutgherus van der Voert enerzijds en de gemeint van 

Sint-Oedenrode anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van Beke en 

met het andere eind aan wijlen Rutgherus van der Voert en Johannes 

Guldeman, (2) 6 bunder erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd in het Goed 

ten Scoet, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en Johannes Guldeman 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Sint-Oedenrode en met 

                         
25 Zie → BP 1181 p 069r 09 za 15-12-1397, verkoop van het huis. 
26 Zie → BP 1181 p 069r 09 za 15-12-1397, melding dat deze cijns was 

verkocht. 
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het andere eind aan een gemene weg, (3) 2 bunder land, (3a) Henrics Boenre, 

(3b) Colen Boenre, welke 2 bunder gelegen zijn tussen Arnoldus Willems soen 

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

erfgoed gnd de Hoppe Akker behorend aan voornoemde Willelmus Tolinc en met 

het andere eind aan kvw voornoemde Rutgherus van der Voert, met de helft 

van de sloten van voornoemde erfgoederen, die ernaast zijn gelegen, met (4) 

¾ deel van een dijk, gnd die Scoetsche Dijk, aldaar, met een eind strekkend 

aan voornoemde 6 strepen land, en met het andere eind aan de poort van 

voornoemde Willelmus Tolinc die daar staat, en (5) recht van weg over een 

dijk, gnd die Groet Dijc, aldaar, belast met een b-erfcijns van 7 pond 13 

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

waarde, uit een b-erfcijns van 10 pond van hetzelfde oude geld {eiusdem 

monete veteris quem censum X librarum dicte monete veteris}, die voornoemde 

Arnoldus van Scijnle uit geheel de hoeve of goederen gnd ten Scoet beurt, 

welke cijns van 7 pond 13 schelling voornoemd oud geld, voornoemde 

Rijcardus voortaan zal moeten betalen, zó dat voornoemde Willelmus Tolinc 

en zijn andere goederen daarvan geen schade ondervinden. Voornoemde 

Rijcardus zal op voornoemd ¾ deel van die Scoetsche Dijk bomen planten, 

maar Johannes Guldeman, Arnoldus Willems soen, erfg vw Rutgherus van der 

Voert, voornoemde Willelmus Tolinc en andere rechthebbenden van de dijk 

hebben recht van weg over de dijk. 

 

Willelmus Tolinc (dg: quatuor) #sex# strepas terre sitas in parochia de 

Scijnle (dg: in loco) in loco dicto in tGoet ten Scoet inter hereditatem 

#quondam# Rutgheri van der Voert ex !alio et inter communitatem (dg: 

Roede) Rode ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Arnoldi de Beke 

et cum reliquo fine ad hereditates #quondam# Rutgheri van der Voert et 

(dg: Joh) Johannis Guldeman #(dg: cum suis attinentiis)# item sex bonaria 

hereditatis sita in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

Rutgheri ex uno et inter hereditatem Johannis Guldeman ex alio cum (dg: 

suis attinentiis) tendentia cum uno fine ad communitatem de Rode et cum 

reliquo fine ad [communem] plateam item duo bonaria terre quorum unum 

Henrics Boenre et alterum Colen Boenre vocantur (dg: si) et que duo 

bonaria sita sunt inter hereditatem Arnoldi Willems soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem dictam den 

Hoppe Acker ad dictum Willelmum #Tolinc# spectantem et cum reliquo fine 

ad (dg: he...) hereditatem (dg: Rut) liberorum dicti #quondam# Rut van 

der Voert (dg: ex alio) cum medietate (dg: dictarum hereditatum ad) 

#fossatorum# dictarum hereditatum scilicet fossatorum iuxta dictas 

hereditates sitorum prout dicte hereditates cum medietate dictorum 

fossatorum ibidem site sunt simul cum tribus quartis partibus cuiusdam 

aggeris dicti die Scoetsche Dijk siti ibidem (dg: s) tendentis cum uno 

fine ad dictas sex strepas terre et cum reliquo fine ad portam dicti 

Willelmi Tolinc ibidem consistentem atque jus pergendi eundi et redeundi 

et ambulandi in quodam aggere dicto die Groet Dijc sito ibidem (dg: inter 

dedit ad hereditarium censum dedit) supportavit Rijcardo (dg: Willems 

Veren soen ab e) #filio Willelmi quondam# Veren !Hadegen soen (dg: et) 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: pro) #excepto# 

hereditario censu septem librarum (dg: et X) #et XIII# solidorum grosso 

Turonensi denario etc pro XVI denariis computato (dg: scilicet de here) 

seu valorem scilicet de hereditario censu X librarum eiusdem monete 

veteris quem censum X (dg: s) librarum dicte monete veteris dictus 

Arnoldus de Scijnle ex #integro# manso (dg: dicto) seu bonis dictis ten 

Scoet annuatim solvendum habet ut dicebat et quem censum (dg: X) septem 

librarum et XIII solidorum dicte monete veteris dictus Rijcardus solvere 

tenebitur nunc deinceps sic quod dicto Willelmo Tolinc et aliis suis 

hereditatibus ibidem sitis dampna exinde non (dg: non) eveniant hoc 

addito quod dictus (dg: Rijcoldus) Rijcardus (dg: in primodicto aggere 

dicto die Scoetsche Dijke) super tres quartas partes eiusdem aggeris #die 

Scoetsche Dijke vocati# poterit arbores plantare (dg: s) sed Johannes 

Guldeman Arnoldus Willems soen et (dg: Rutgh) heredes quondam Rutgheri 
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van der Voert et (dg: quecumque alie) dictus Willelmus Tolinc et 

quecumque alie persone jus in dicto aggere habentes libere poterint per 

dictum aggerem pergere ambulare (dg: int) ire et (dg: j) redire quotiens 

indigebunt et alter super omnia repromisit. Testes W et Aa datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1178 f 217v 13 do 11-03-1389. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. 

 

BP 1178 f 217v 14 do 11-03-1389. 

Voornoemde Rijcardus beloofde aan voornoemde Willelmus Tolinc een 

n-erfcijns27 van 19 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus (dg: Rijcol) Rijcardus promisit se daturum et soluturum dicto 

Willelmo Tolinc hereditarium censum XIX librarum monete hereditarie 

purificationis ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 217v 15 do 11-03-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1389), elke pond met 10 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns 

van het jaar van wederkoop, maar wel 10 pond in een keer en de andere keer 

9 pond. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van 

de Kloot, Johannes van Boert en hr Rutgherus van Audenhoven. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor (dg: lib) annorum (dg: datam 

presentium s) post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentium semper dictis quatuor annis durantibus (dg: cum) quamlibet 

libram cum X Hollant gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et 

non redemeret nisi X libras una vice et IX libras alia vice promittens ut 

in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo (dg: de) 

Johanne de Boert et domino Rut de Audenhoven datum in (dg: f) profesto 

Gregorii hora none anno LXXX nono. 

 

1178 mf7 A 08 f. 218. 

 Quinta post invocavit: donderdag 11-03-1389. 

 

BP 1178 f 218r 01 do 11-03-1389. 

Rijcardus zvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen beloofde aan Willelmus 

Tolinc 200 Hollandse gulden of de waarde en 20 pond geld ....... ....... te 

betalen. 

 

Rijcardus filius quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen promisit 

Willelmo Tolinc CC Hollant gulden seu valorem et XX libras monete ....... 

....... ....... persolvendos. Testes Aa et Willelmus datum quinta (dg: 

post reminiscere) post invocavit. 

 

BP 1178 f 218r 02 do 11-03-1389. 

En als voornoemde Rijcardus voornoemde 200 Hollandse gulden uiterlijk met 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), of binnen ... ....... erop volgend, 

betaalt, dan zal hij ontlast zijn van de betaling van voornoemde 20 pond. 

 

A. 

Et si dictus (dg: Nij) Rijcardus dictos (dg: X CC) CC (dg: fore) Hollant 

gulden persolverit in festo nativitatis beati Johannis proxime futuro seu 

                         
27 Zie → BP 1175 f 062r 05 do 17-07-1393, overdracht van de erfcijns. 
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infra oct[o?] ....... ....... sequent.. extunc (dg: X) a solucione 

dictarum XX librarum erit quitus. Testes datum ut in alio contractu. 

 

BP 1178 f 218r 03 do 11-03-1389. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Hermannus gnd Wijt Loders soen een stuk 

land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen erfgoed van de heer van 

Duffel enerzijds en ....... Vleminc anderzijds, belast met 1 penning 

grondcijns. 

 

Nijcholaus de Baerle peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc sitam 

in loco dicto Berkel inter hereditatem domini de Duffel ex uno [et inter 

hereditatem] ....... Vleminc ex alio vendidit Hermanno dicto Wijt Loders 

soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

census domino fundi exinde solvendo. Testes (dg: datum) Aa et W datum 

quinta post (dg: reminiscere) invocavit. 

 

BP 1178 f 218r 04 do 11-03-1389. 

Willelmus van Oerle, Henricus die Ridder en Sijmon zv Johannes van der 

After beloofden aan Willelmus van Ghiessen 11 Hollandse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Willelmus de Oerle Henricus die Ridder et Sijmon filius Johannis van der 

After promiserunt Willelmo de Ghiessen XI Hollant gulden [seu valorem] ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 05 do 11-03-1389. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 202, inv.nr.2349, 11-03-1389; monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Katherina van Wijc een 

b-erfcijns28 van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een hofstad in Den 

Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Zegher enerzijds 

en erfgoed van Lambertus zv Lambertus van den Hilscolen anderzijds, te 

weten uit de helft naast erfgoed van wijlen Nijcholaus, aan voornoemde 

wijlen Rodolphus van Duer overgedragen door Yda wv mr Johannes Basijn, en 

welke cijns aan eerstgenoemde Rodolphus gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, bij erfdeling met zijn broer Johannes Basijn. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis me[dietate] cuiusdam domistadii siti in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Nijcholai dicti Zegher ex uno et inter 

hereditatem Lamberti filii Lamberti van den [Hil]scolen ex alio scilicet 

ex (dg: alio) illa medietate que sita est contigue iuxta hereditatem 

quondam Nijcholai (dg: venditum dicto quondam R) supportatum dicto 

quondam Rodolpho de Duer ab Yda relicte quondam (dg: J) magistri Johannis 

Basijn prout in litteris et qui census sibi de morte quondam suorum 

parentum successione est advolutus et sibi mediante divisione habita 

inter ipsum et Johannem Basijn suum fratrem cessit in partem (dg: ut 

dicebat) #prout in litteris quas vidimus# vendidit Katherine de Wijc 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte (dg: s) sui et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 06 do 11-03-1389. 

Lambertus gnd Jonge Lemken zvw Lambertus Laets soen verkocht aan Arnoldus 

zvw Willelmus Gielijs soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 2½ bunder groot, gnd Mersmans 

Heernic, in Schijndel, ter plaatse gnd in Eirde, tussen Arnoldus Heren 

                         
28 Zie ← BP 1175 f 101v 10 di 07-03-1368, overdracht erfcijns uit deze helft 

van de hofstad. 
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Lonijs soen enerzijds en kvw Henricus van den Waude anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Lambertus dictus Jonge Lemken filius quondam Lamberti Laets soen 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi Gielijs soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex quodam campo duo et dimidium bonaria continente (dg: sito in 

pa) dicto Mersmans Heernic sito in parochia de Scijnle in loco dicto in 

Eirde inter hereditatem (dg: He) Arnoldi Heren Lonijs soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: He) liberorum quondam Henrici van den (dg: Waude) 

Waude ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 07 do 11-03-1389. 

Arnoldus Luten soen droeg over aan Petrus zvw Henricus van den Vosberghe de 

helft van een beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in die Malborche Hoeve, 

tussen wijlen Lucas van Bubnaghel enerzijds en Johannes die Moelnere en kv 

Walterus Laets anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Reijners 

Hoeve en met het andere eind aan kinderen gnd Ve... Kijnderen, deze helft 

belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

Arnoldus Luten soen medietatem prati siti in parochia de Scijnle in loco 

(dg: in) dicto in die Malborche Hoeve inter hereditatem quondam Luce de 

Bubnaghel ex uno (dg: .) et inter hereditatem Johannis die (dg: Mol) 

Moelnere (dg: ex alio) #et liberorum (dg: .......) Walteri Laets ex alio 

tendentis cum uno fine ad hereditatem dictam Reijners Hoeve et cum fine 

ad hereditatem (dg: heredum) liberorum dictorum Ve... (dg: .....) 

Kijnderen# ut dicebat hereditarie! Petro filio quondam (dg: v) Henrici 

van den Vosberghe promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

uno grosso antiquo domino fundi ex (dg: -in) dicta medietate solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 08 do 11-03-1389. 

Henricus van der Voert van Hezewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Voert de Hezewijc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 218r 09 do 11-03-1389. 

Gerardus zvw Johannes gnd Rutghers soen gaf uit aan Johannes Bullen zvw 

Johannes gnd Bullen van Dijnter een stuk land, in Oss, achter de kerk van 

Oss, tussen Johannes Rolofs soen enerzijds en kvw voornoemde Johannes 

Rutghers soen anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Bussche 

Straat; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 30 schelling geld op 

Sint-Willibrordus in Oss te leveren. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Rutghers soen peciam terre sitam 

in parochia de Os retro ecclesiam de Os inter hereditatem Johannis Rolofs 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam Johannis 

Rutghers soen ex alio tendentem cum uno fine ad viam dictam die Bussche 

Straet dedit ad #hereditarium censum# (dg: hereditarie vendidit) Johanni 

#Bullen# filio quondam Johannis dicti Bullen de Dijnter (dg: promittens 

w) ab eodem hereditarie (dg: censu) possidendam pro hereditario censu XXX 

solidorum monete dando sibi ab alio in die Willibrordi et in Os tradendo 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 218r 10 do 11-03-1389. 

Lambertus Gruwel gaf uit aan Mijchael zvw Hermannus gnd Wolf een hofstad, 

tussen Hintham en Den Bosch, naast de nieuwe dijk aldaar, tussen Arnoldus 
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die Jonghe enerzijds en erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds, welke 

hofstad voor 34 voet en achter 21 voet breed is, en welke hofstad lijnrecht 

strekt vanaf het voorste deel achterwaarts naast voornoemd erfgoed van 

voornoemde Lambertus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Lambertus Gruwel quoddam domistadium situm inter Hintam et Buscumducis 

iuxta novum aggerem ibidem inter hereditatem (dg: Joh) Arnoldi die Jonghe 

ex uno et inter hereditatem dicti Lamberti ex alio et quod (dg: do) 

domistadium continet ante XXIIII pedatas et retro XXI pedatas in 

latitudine (dg: ut di) et quod domistadium tendit linealiter a (dg: 

dicto) anteriori parte retrorsum iuxta dictam hereditatem dicti Lamberti 

#prout ibidem sita est# dedit ad hereditarium censum Mijchaeli filio (dg: 

H) quondam Hermanni dicti Wolf ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 11 do 11-03-1389. 

Henricus van Helvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1178 f 218r 12 do 11-03-1389. 

Voornoemde Mijchael beloofde aan voornoemde Lambertus 11 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Mijchael promisit dicto Lamberto XI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 13 do 11-03-1389. 

Reijmboldus van Ussen verkocht aan Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer, 

tbv hem en zijn vrouw Elizabeth Bogarts, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 2 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd in die Speeldonk, tussen Johannes Proefts van Bucstel 

enerzijds en Wautgherus Gobels soen anderzijds. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Reijmboldus de Ussen legitime vendidit Willelmo Loijer filio naturali 

quondam Johannis Loijer ad opus sui et ad opus Elizabeth Bogarts eius 

uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad eorum vitam et non ultra nativitatis Domini ex duobus 

(dg: iug) iugeribus terre sitis in parochia de Os in loco dicto in die 

Speeldonc inter hereditatem Johannis Proefts de Bucstel ex uno et inter 

hereditatem Wautgheri Gobels soen ex alio (dg: et) promittens super omnia 

warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 14 do 11-03-1389. 

Theodericus Weenmaers soen verkocht aan Henricus die Jongher, tbv hem en 

zijn broer Johannes gnd Jonger, (1) de helft van een beemd, in Schijndel, 

bij Kilsdonk, over het water gnd die Aa, aan de kant richting Schijndel, 

naast Nijcholaus Bloijmans enerzijds en Henricus Bloijman anderzijds, (2) 

een stuk land gnd dat Lange Reijtsel, in Dinther, ter plaatse gnd in het 

Reijtsel, tussen erfgoed van de heer van Helmond enerzijds en Willelmus Vos 

anderzijds, belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan voornoemde 

Henricus. 

 

Theodericus Weenmaers soen medietatem prati siti in parochia de Scijnle 

prope Kilsdonc ultra aquam dictam die Aa in latere versus Scijnle iuxta 
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hereditatem Nijcholai Bloijmans (dg: l) ex uno et inter hereditatem (dg: 

Heijn Henr) Henrici Bloijman ex alio item peciam terre dictam dat Lange 

Reijtsel sita in parochia de Dijnter in loco dicto int Reijtsel inter 

hereditatem domini de Helmont ex uno et inter hereditatem Willelmi Vos ex 

alio vendidit Henrico die Jongher ad opus sui et ad opus Johannis dicti 

Jonger sui fratris promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 218r 15 do 11-03-1389. 

Willelmus Wauthems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Wauthems soen (dg: testes datum supra) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 16 do 11-03-1389. 

Hermannus Scut Willems soen beloofde aan Jacobus Stevens soen 32 mud haver, 

Bossche maat, minus 1 plak, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te 

leveren. 

 

Hermannus Scut Willems soen promisit Jacobo Stevens soen XXXII modios 

avene mensure de Busco scilicet de meliori minus una placke (dg: Holl) in 

valore ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218r 17 do 11-03-1389. 

Pijramus gnd Moers zvw Heijnmannus van Rode verkocht aan Johannes gnd 

Donscout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Aarle te leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland, in Aarle, ter plaatse gnd 

op Strippe, tussen wijlen Rodolphus gnd Roef van Stripe enerzijds en wijlen 

Egidius van der Hoijne anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Pijramus dictus Moers filius quondam Heijnmanni de Rode hereditarie 

vendidit Johanni dicto Donscout hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Arle tradendam ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Arle in loco dicto op Strippe inter hereditatem quondam Rodolphi dicti 

Roef de Stripe ex uno et inter hereditatem (dg: Sofi Sofije) quondam 

Egidii van der Hoijne promittens (dg: wa) super omnia habita et habenda 

[warandiam] et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 09 f. 218v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 11-03-1389. 

 

BP 1178 f 218v 01 do 11-03-1389. 

Otto Gobels soen van Heijnxtstem beloofde aan Rijxkinus Mersman 17½ gulden 

pieter of de waarde minus 5 Hollandse plakken29 met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1389) te betalen. 

 

[O]tto Gobels soen de Heijnxtstem promisit Rijxkino Mersman XVII et 

dimidium gulden peter (dg: se) seu valorem minus (dg: quinque Ho) quinque 

Hollant placken ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes W et (dg: 
?Aa) Dordrecht datum quinta post (dg: reminiscere) invocavit. 

 

BP 1178 f 218v 02 do 11-03-1389. 

Johannes Boegart van Os zvw Henricus Boegart verkocht aan Johannes nzvw hr 

Gerardus van Amstel 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd in de 

                         
29 Zie → BP 1178 f 316r 02 do 23-09-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Kalverkamp, beiderzijds tussen voornoemde Johannes nzvw hr Gerardus van 

Amstel, belast met een cijns aan voornoemde Johannes koper. 

 

Johannes (dg: de) Boegart de Os (dg: carpentar) filius quondam Henrici 

Boegart unum iuger terre situm in parochia de Os in loco dicto in den 

Calvercamp inter hereditatem Johannis filii naturalis quondam #domini# 

Gerardi de Amstel ex utroque latere coadiacentem vendidit dicto Johanni 

filio naturali dicti quondam domini Gerardi de Amstel promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu dicto Johanni emptori 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 03 do 11-03-1389. 

Jacobus Funsel en zijn zoon Johannes beloofden aan Nijcholaus Coel 

Keelbreker 44 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-

02-1390) te betalen. 

 

Jacobus Funsel et Johannes eius filius promiserunt Nijcholao Coel 

Keelbreker (dg: XLI) #XLIIII# Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 04 do 11-03-1389. 

Zegherus van Puppel beloofde aan Johannes van Gael 13 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1389) te betalen. 

 

Zegherus de Puppel promisit Johanni de Gael XIII Hollant dobbel scilicet 

3 gulden Hollant pro II dobbel computato ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 05 do 11-03-1389. 

Ogijerus Vijnsot beloofde aan Henricus van Amersoijen 65 Hollandse gulden 

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

 

Ogijerus Vijnsot promisit Henrico de Amersoijen LXV Hollant gulden seu 

valorem ad (dg: pinxten) penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 06 do 11-03-1389. 

Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel beloofde aan Andreas zvw Willelmus 

Andries soen een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in Oss, gnd het Goed ter 

Weijden, en uit beemden, weiden, akkerlanden en ander toebehoren daar 

rondom gelegen, welke hoeve met toebehoren behoorde aan het altaar van 

Sint-Georgius in het gasthuis van de villa van Oirschot {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini (dg: de) Gerardi de Amstel 

promisit se daturum et soluturum Andree filio quondam Willelmi Andries 

soen hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso sito in 

(dg: villa de Os) parochia de Os dicto tGoet (dg: tot) #ter# Weijden (dg: 

unacum) #et ex# pratis pascuis terris arabilibus et ceteris attinentiis 

ibidem circumadiacentibus quocumque locorum sitis et qui mansus cum 

dictis suis attinentiis spectare consueverat ad altare sancti Georgii 

situm in hospitali (dg: de) ville de Oerscot ut dicebat. 

 

BP 1178 f 218v 07 do 11-03-1389. 

Godefridus van Driel bontwerker verkocht aan Andreas van Audrighen een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 
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huis30,31,32,33 en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Andreas Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Walterus van Vucht bontwerker 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Godefridus de Driel pellifex hereditarie vendidit Andree de (dg: Auderg) 

Audrighen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri de 

Vucht pellificis ex alio promittens warandiam et #aliam# obligationem 

deponere excepto hereditario censu quinque libratrum dicte monete exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht datum quinta post 

(dg: reminiscere) invocavit. 

 

BP 1178 f 218v 08 do 11-03-1389. 

Emondus van Herpen zv Albertus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus de Herpen filius Alberti prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 218v 09 do 11-03-1389. 

Johannes van Audehoesden droeg over aan Gheerlacus van Nuwelant zijn 

vruchtgebruik in alle erfelijke goederen en cijnzen, waarin zijn vrouw jkvr 

Aleijdis van Nuwelant was overleden, buiten de stad Den Bosch gelegen of te 

betalen, nog belast met achterstallige termijnen van de laatste 10 jaren 

van cijnzen en pachten die eruit gaan, die voornoemde Gheerlacus zal moeten 

betalen. 

 

Johannes de Audehoesden suum usufructum sibi competentem in omnibus 

#bonis# hereditariis et censibus (dg: quib) in quibus domicella quondam 

Aleijdis de Nuwelant eius uxor decessit quocumque locorum extra (dg: 

parochiam de) oppidum de Buscoducis sitis et solvendis supportavit 

Gheerlaco de Nuwelant promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis arrestadiis deficientibus ad (dg: spa) spacium X 

annorum proxime preteritorum occacione (dg: cen) censuum et paccionum ex 

premissis solvendorum que arrestadia dictus Gheerlacus solvere tenebitur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 10 do 11-03-1389. 

Gheerlacus van Nuwelant en Johannes van Enode beloofden aan Johannes van 

Audehoesden een lijfpacht34,35 van 9 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Gheerlacus de Nuwelant et Johannes de Enode promiserunt indivisi super 

omnia (dg: habita et) se daturos et soluturos Johanni de Audehoesden 

vitalem pensionem novem modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet 

ad vitam dicti Johannis de Audehoesden et non (dg: ul) ultra Martini et 

pro primo termino a Martini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex (dg: premissis) omnibus suis bonis quocumque consistentibus 

sive sitis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

                         
30 Zie ← BP 1176 f 117r 14 ma 12-09-1379, verkoop erfcijns uit dit huis. 
31 Zie ← BP 1176 f 146r 01 vr 07-09-1380, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
32 Zie → BP 1182 p 502v 01 di 05-07-1401, verkoop van 1/5 deel in het huis. 
33 Zie ← BP 1178 f 032r 05 do 09-04-1388, overdracht van ¼ deel in ¼ deel 

van het huis. 
34 Zie → BP 1180 p 293r 04 vr 29-01-1395, overdracht van alle goederen van 

Johannes van Audehoesden, uitgezonderd zijn lijfrenten. 
35 Zie → BP 1175 f 146v 01 do 03-02-1396, overdracht van de lijfpacht door 

Arnoldus Stamelart van Spanct, aan wie de lijfpacht was overgedragen. 
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BP 1178 f 218v 11 do 11-03-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 3 grossos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 12 do 11-03-1389. 

Gheerlacus van Nuwelant beloofde aan Johannes van Audehoesden alle 

achterstallige termijnen te zullen betalen van de afgelopen 10 jaar, van 

cijnzen en pachten die gaan uit erfelijke goederen en cijnzen, buiten Den 

Bosch gelegen of te betalen, waarin jkvr Aleijdis van Nuwelant ev 

voornoemde Johannes van Audehoesden was overleden. 

 

(dg: Joh) Gheerlacus de Nuwelant promisit super omnia Johanni de 

Audehoesden quod ipse omnia arrestadia deficientia et non soluta ad 

spacium decem annorum proxime preteritorum de censibus et paccionibus 

solvendis hereditarie ex omnibus bonis (dg: ..) hereditariis et censibus 

in quibus domicella Aleijdis quondam de Nuwelant uxor olim dicti Johannis 

de Audehoesden decessit quocumque extra Buscumducis sitis et solvendis 

taliter dabit et exsolvet sic quod dicto Johanni dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 13 do 11-03-1389. 

Gerardus zvw Gerardus van Vucht verkocht aan Henricus Marcelijs soen een 

huis en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstram, tussen Arnoldus gnd 

Ghenen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, waarvan eerstgenoemde 

Gerardus een helft verworven had van zijn broer Thomas, en de andere helft 

aan eerstgenoemde Gerardus gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Vucht (dg: medietatem domus et orti) 

#domum et ortum# sitos in parochia de Orthen in loco dicto communiter 

Maelstram inter hereditatem Arnoldi dicti Ghenen soen ex uno et inter 

communem platam ex alio (dg: quam medietatem Thomas filius quondam 

Gerardi Vucht predicti ad opus sui et ad opus dicti Gerardi sui) !fratris 
!erga #et de quibus domo et orto# primodictus Gerardus #unam medietatem# 

erga Thomam suum fratrem acquisiverat prout in litteris (dg: supportavit 

Henrico dicto Marcelijs soen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) et de quibus domo et orto 

reliqua medietas primodicto Gerardo de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam! esse dicebat vendidit Henrico Marcelijs soen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: dep) ex parte sui deponere. Testes Aa et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 14 do 11-03-1389. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan voornoemde verkoper 55 Hollandse 

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

 

Dictus Henricus emptor promisit dicto venditori LV Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 218v 15 do 11-03-1389. 

Albertus van Uden beloofde zijn broers Henricus en Gerardus van Uden te 

vesten in het deel, dat aan hem was gekomen na overlijden van zijn broer hr 

Arnoldus van Uden priester, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van 

zijn broer Andreas, in de tiende van Heze, gelegen in Hees, welke tiende 

was van Theodericus van Haren, voor heer en hof waarvan voornoemde tiende 

afhangt. 
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Duplicetur. 

Albertus de Uden (dg: filius) promisit super habita et habenda Henrico et 

Gerardo de Uden suis fratribus quod ipse (dg: Andreas) Albertus dictos 

Henricum et Gerardum in tota parte et omni jure sibi de morte quondam 

domini Arnoldi de Uden presbitri sui fratris successione advolutis et 

post mortem Andree sui fratris successione advolvendis (dg: impo ad eorum 

requestam imponet instituet et heredabit) in decima de Heze #cum suis 

attinentiis# sita in parochia de Hees que decima fuerat olim Theoderici 

de Haren (dg: cum su) ad eorum requestam imponet instituet et heredabit 

et firmabit coram (dg: cur) domino et curia a quibus dependet in feodeum 

sic quod dictis Henrico et Gerardo ratum erit et firmum et sicut illi qui 

super hoc de jure sunt sententiatores judicabunt id dictis Henrico et 

Gerardo ratum fore et firmum. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 A 10 f. 219. 

 Quinta post invocavit: donderdag 11-03-1389. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 12-03-1389. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 16-03-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 

BP 1178 f 219r 01 ±do 11-03-1389. 

Henricus van Uden beloofde aan zijn broer Albertus een lijfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Henricus de Uden promisit super omnia se daturum et soluturum Alberto suo 

fratri vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

[Bu]sco ....... ....... ad vitam dicti Alberti et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis et cum mortuus 

fuerit. Testes Aa et Dordrecht [datum quinta post] invocavit. 

 

BP 1178 f 219r 02 ±do 11-03-1389. 

Gerardus van Uden beloofde aan zijn broer Albertus een lijfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Gerardus de Uden promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: fi) 

Alberto suo fratri totum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 03 ±do 11-03-1389. 

Arnoldus Mersman beloofde aan Johannes van den Berge en Rutgherus van den 

Grave 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1389) te betalen. 

 

Arnoldus Mersman promisit Johanni van den Berge et Rutghero van den Grave 

XXXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 04 ±do 11-03-1389. 

Petrus Smeets, Johannes van Hijntam en Johannes van den Ors beloofden aan 

Johannes van den Berge en Rutgherus van den Grave 32 Hollandse gulden of de 

waarde en 19 plakken met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Petrus Smeets Johannes de Hijntam et Johannes van den Ors promiserunt 

Johanni van den Berge et Rutghero van den Grave XXXII Hollant gulden seu 

valorem et XIX (dg: Hol) placke ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 05 ±do 11-03-1389. 

Hugo gnd Swartoge verkocht aan Andreas Molle een n-erfcijns van 1 oude 

schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, 
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in Empel, ter plaatse gnd op die Werde, tussen Theodericus Lemmens soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 3 groten gemeen 

paijment. 

 

Hugo dictus Swartoge hereditarie vendidit Andree Molle hereditarium 

censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

(dg: Domini ex p...) #purificationis# ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Empel ad locum dictum op die Werde inter 

hereditatem (dg: Andree Le) Theoderici Lemmens soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis 3 grossis communis pagamenti exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 06 ±do 11-03-1389. 

Johannes van Beke snijder van Dijnter verpachtte aan Gerardus Stegheman van 

Loesbroec al zijn erfgoederen, in Hees, ter plaatse gnd Loesbroek, die 

Johannes gnd Aelbrechts destijds geschonken had aan voornoemde Johannes van 

Beke en wijlen diens vrouw Katherina dv voornoemde Johannes Aelbrechts, 

voor de duur van het leven van voornoemde Johannes van Beke, voor de 

grondcijnzen en 50 schelling geld per jaar, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit Beke II grossos. Scabini noluerunt. Gerardus solvit XIIII solidos. 

Johannes de Beke sartor de Dijnter (dg: suum domistadium situm situm in 

parochia de Hees in loco dicto Loesbroec) omnes hereditates suas sitas in 

parochia de Hees in loco dicto Loesbroec quas hereditates (dg: dictus) 

Johannes dictus Aelbrechts dederat (dg: ad ce ?cum) dudum dicto Johanni 

de Beke cum Katherina quondam uxore dicti Johannis de Beke filia dicti 

Johannis Aelbrechts ut dicebat dedit ad annum pactum Gerardo Stegheman de 

Loesbroec ab eodem ad (dg: s) vitam dicti Johannis de Beke et non ultra 

possidendas pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro quinquaginta solidis monete dandis sibi ab alio ad vitam dicti 

Johannis de Bekle et non ultra purificationis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia et cum 

mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 07 ±do 11-03-1389. 

Albertus gnd Abe zv Albertus gnd Swart Abe verkocht aan Jacobus die Laet 

van Berlikem 2 stukken land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beecvelt, (1) 

tussen kv Petrus Zerijs enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 

tussen erfgoed van de monniken van Berne enerzijds en erfgoed van 

voornoemde monniken en Andreas Jans soen anderzijds, belast met 6 schelling 

gemeen paijment aan kloosterlingen van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Albertus (dg: dictus Swart Abe) dictus Abe filius Alberti dicti Swart Abe 

duas pecias terre sitas in parochia de (dg: Beke) #Berlikem in loco 

dicto# Beecvelt quarum una inter hereditatem liberorum Petri Zerijs ex 

uno et inter communem stegam ex alio et (dg: inter) altera inter 

hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem dictorum 

monachorum et Andree Jans soen ex alio sita sunt hereditarie vendidit 

Jacobo die Laet de Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis sex solidis communis pagamenti (dg: ...) monialibus sancte Clare 

in Busco exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 08 vr 12-03-1389. 

Egidius zv Henricus molenaar van Herlaer verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Truden soen van der Drieborch een hoeve, die was van wijlen Johannes gnd 

Noppen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Drieborg, 

tussen de stroom gnd die Aa enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, 

aan voornoemde Egidius uitgegeven door Johannes van Edigen, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 
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Egidius filius (dg: quondam) Henrici multoris de Herlaer mansum quendam 

qui fuerat quondam Johannis dicti Noppen situm infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum communiter die Drieborch inter aquam !aquam ibidem 

currentem dictam communiter die Aa ex uno et inter communem plateam 

ibidem ex alio prout huiusmodi mansus ibidem est situs et ad (dg: 

#dictum# Johannem No) dictum quondam Johannem Noppen pertinere consuevit 

datum ad censum dicto Egidio a Johanne de Edigen prout in litteris 

vendidit Arnoldo filio quondam Arnoldi Truden soen van der Drieborch 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Aa et Coptiten datum sexta post invocavit. 

 

BP 1178 f 219r 09 vr 12-03-1389. 

Lambertus zv Henricus molenaar van Herlaer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Lambertus filius Henrici multoris de Herlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 10 di 16-03-1389. 

Petrus van Nedervenne verkocht aan Zegherus van Baerle een n-erfpacht van 6 

mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit goederen gnd ter Lijmbeke, in Woensel, reeds belast met 

grondcijnzen en een lijfpacht van 2½ mud rogge, maat van Eindhoven. 

 

Petrus de Nedervenne hereditarie vendidit Zeghero de Baerle hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure de Eijndoven solvendam 

hereditarie purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex bonis 

dictis ter Lijmbeke sitis in parochia de Woenssel et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam (verbeterd uit: obligationem) obligationem deponere exceptis (dg: 

vitali) censibus dominorum fundi et vitali pensione duorum et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Berkel et W datum (dg: .) tercia post reminiscere. 

 

BP 1178 f 219r 11 di 16-03-1389. 

Leonius van Erpe verkocht al zijn beesten, varend goed en gerede goederen 

aan Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant. 

 

Leonius de Erpe omnes et singulas suas (dg: bona) bestias bona pecoralia 

et bona (dg: mobilia et) #sua# parata quecumque vendidit Johanni Lijsscap 

filio quondam Thome Valant promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 12 di 16-03-1389. 

Johannes zvw Willelmus die Hertoge verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit (1) de helft in 2 morgen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, naast de plaats gnd die Vrede, tussen Godescalcus 

Sceijvel enerzijds en Walterus uijt Vinckel anderzijds, strekkend vanaf een 

gemene weg tot aan de plaats gnd Hoevedijke, (2) de helft in 2 morgen land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, naast Johannes Sceijvel, strekkend vanaf 

een gemene weg tot aan de plaats gnd Hoevedijk, (3) ½ morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Akense Hoeve, tussen erfgoed gnd Wijnriks 

Hoeve enerzijds en Walterus Colen soen anderzijds, reeds belast met 

cijnzen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi die Hertoge hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem hereditarium censum II aude 

scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie (dg: nativitatis 

Johannis) Remigii ex (dg: duobus iugeribus et duob) medietate ad dictum 

venditorem spectante in duobus iugeribus terre sitis in parochia de 
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Roesmalen #in loco dicto Heze# (dg: in l) juxta locum dictum die Vrede 

inter hereditatem Godescalci Sceijvel ex uno et inter hereditatem Walteri 

uijt Vinckel tendentibus a communi platea usque ad locum dictum 

Hoevedijke atque ex medietate ad dictum venditorem in duobus iugeribus 

terre sitis in (dg: p dicta) parochia et loco predictis (dg: inter) 

#iuxta# hereditatem Johannis Sceijvel tendentibus a communi platea ad 

locum dictum Hoevedike atque ex dimidio iugero terre dicti venditoris 

sito in dicta parochia in loco dicto die Akenssche Hoeve inter 

hereditatem dictam Wijnrics Hoeve ex uno et inter hereditatem Walteri 

Colen soen ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam #et 

questionem proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes W et (dg: Rover) 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 219r 13 do 20-05-1389. 

+ {invoegen in BP 1178 f 219r 14} quem censum Henricus dictus Hoegsken de 

(dg: B...) Bocstelle promisit dare et solvere Henrico Berwout seniori. 

 

BP 1178 f 219r 14 do 20-05-1389. 

Goeswinus Steenwech zv Henricus zvw Goeswinus Steenwech verkocht aan 

Johannes van Breda van Waelwijc een b-erfcijns van 3 pond minus 5 

schellingen, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend, welke cijns Henricus gnd Hoegsken van Bocstelle 

beloofd had aan Henricus Berwout de oudere, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Blankars, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, bij huis en erf 

van Noudekinus wever, welke cijns nu aan verkoper behoort. Koper moet uit 

deze cijns 17 penningen oude cijns aan de hertog betalen, die uit voornoemd 

erfgoed gaan. 

 

Goeswinus Steenwech filius Henrici filii quondam Goeswini Steenwech (dg: 

hereditarium) annuum et hereditarium censum trium librarum minus quinque 

solidis grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato #+ {hier BP 1178 f 219r 13 invoegen}# (dg: 

solvendum) hereditarie pro una medietate in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste et pro reliqua medietate in festo nativitatis Domini de 

hereditate Johannis quondam dicti Blankars sita in Busco in aggere 

Vuchtensi prope domum et aream Noudekini textoris prout in litteris et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni de Breda de 

Waelwijc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte et quorumcumque heredum dicti 

quondam Henrici Berwout deponere tali condicione annexa quod dictus 

emptor #de dicto censu# tenebitur solvere annuatim et perpetue (dg: ...) 

#XVII denarios antiqui census# domino nostri duci (dg: de) #ex# dicta 

hereditate de jure solvendos sic quod dicto venditori #et suis bonis# et 

quibuscumque bonis dicti quondam Henrici Berwout dampna (dg: exinde non) 

occacione huiusmodi census (dg: domino nostri duci) #XVII denariorum 

antiqui census# exinde non eveniant ut recognovit et repromisit. Testes 

Aa et W datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 219r 15 ±di 16-03-1389. 

Johannes zvw Tijlmannus zv Paulus verkocht aan Johannes zvw Jacobus van der 

Stegen bakker een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit 1 bunder land, behorend aan Jordanus gnd dSorren 

soen van Middelrode, in Middelrode, over de brug, ter plaatse gnd in het 

Middelste Gewat, tussen Henricus gnd Note enerzijds en de gemene stroom 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Tijlmannus gekocht had van 

voornoemde Jordanus. 

 

Johannes filius quondam Tijlmanni filii Pauli hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

53 

purificationis de (dg: uno bo) uno bonario terre spectante ad Jordanum 

dictum (dg: S) dSorren soen de (dg: Mill) Middelrode sito in Middelrode 

ultra pontem in loco dicto int Middelste Gewat inter hereditatem Henrici 

dicti Note et inter communem! ibidem currentem (dg: ...) quam paccionem 

dictus quondam Tijlmannus erga dictum (dg: Joh) Jordanum emendo 

acquisiverat prout in litteris vendidit Johanni filio Jacobi quondam van 

der Stegen pistori supportavit cum litteris #et# jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

W et Rover datum tercia post [reminiscere]. 

 

1178 mf7 A 11 f. 219v. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 17-03-1389. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 

BP 1178 f 219v 01 wo 17-03-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 219v 02}. 

#inter hereditatem quondam Johannis dicti (dg: .. Ja) Coninc Jan de 

Steensel regis armorum ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex 

alio# 

 

BP 1178 f 219v 02 wo 17-03-1389. 
?Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Adam van Mierd een n-erfcijns 

van 5 oude schilden van de keizer of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit goederen gnd het Goed te Wolfhoven, in Knechsel, tussen wijlen 

Johannes gnd Coninc Jan van Steensel wapenkoning enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, welke goederen waren van wijlen Engbertus van 

Wolfhoven, reeds belast met de grondcijns. De koopsom was voldaan. 

 

[?Ru]tgh[er]us van den Stadeacker hereditarie vendidit Ade de Mierd 

hereditarium censum quinque aude scilde (dg: Fran) cesaris seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex bonis dicti venditoris (dg: sitis 

in) dictis tGoet te Wolfhoven ad dictum venditorem spectantibus sitis in 

parochia de Knechsel {hier BP 1178 f 219v 01 invoegen} que bona fuerant 

quondam Engberti de Wolfhoven et ex attinentiis dictorum bonorum 

universes quocumque sitis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum) Aa et Dordrecht datum (dg: in die 

Ger) quarta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 219v 03 wo 17-03-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 219v 02}. 

Recognovit sibi de pretio fore satisfactum. 

 

BP 1178 f 219v 04 vr 19-03-1389. 

Johannes Groet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Groet prebuit et reportavit. Testes Aa et Rover datum sexta post 

reminiscere. {Dit contract is later ertussen geschreven; daarom is de 

datering van BP 1178 f 219v 05 dezelfde gebleven als die van BP 1178 f 

219v 02}. 

 

BP 1178 f 219v 05 wo 17-03-1389. 

Sophija wv Otto gnd Bilseman droeg over aan Johannes Nerinc een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van kvw Lambertus zv 

Elizabeth enerzijds en erfgoed gnd die Veeslag anderzijds, aan haar 

overgedragen door Arnoldus Rover Snobben. 

 

Sophija relicta quondam Ottonis dicti Bilseman cum tutore hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete solvendum (dg: so) hereditarie 
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nativitatis Domini de domo et area sita in Busco supra aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem liberorum quondam Lamberti filii Elizabeth 

ex uno et inter hereditatem dictam dictam die Veeslach ex alio 

supportatum sibi ab Arnoldo Rover (dg: Snobbel) Snobben prout in litteris 

supportavit Johanni Nerinc supportavit cum litteris et aliis (dg: j) jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 06 wo 17-03-1389. 

Voornoemde Sophia wv Otto gnd Bilseman droeg over aan Johannes Nerinc een 

b-erfcijns van 3 pond, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit 5 pond b-erfcijns, die Willelmus Quademaet beurde, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Willelmus van Rode, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, waarin Johannes met de Kwade Maat woonde, waaruit betaald 

worden 5 schelling cijns en de hertogencijns, welke cijns van 3 pond 

Johannes van Beke verworven had van voornoemde Willelmus Quademaet, welke 

cijns nu aan haar behoort. 

 

(dg: So) Dicta Sophia cum tutore hereditarium censum trium librarum 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de quinque 

libris annui et perpetui census quas Willelmus Quademaet solvendas habet 

hereditario jure in hereditate Willelmi quondam de Rode sita in Busco in 

vico Vuchtensi in qua Johannes (dg: de) cum Mala Mensura morari consuevit 

et de qua quinque solidos dicti census #et# censum domini nostri ducis 

solvendos (dg: .) prius dicebat quem censum trium librarum Johannes de 

Beke erga dictum Willelmum Quademaet (dg: sol) acquisiverat emendo prout 

in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni 

Nerinc cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte #(dg: et)# sui et suorum 

coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 07 wo 17-03-1389. 

Destijds had (er staat: Hessello zvw Gerardus molenaar van Vucht, maar er 

had moeten staan, wat doorgehaald is:) Willelmus van den Venne gekocht van 

Ghibo van Eijcke en zijn zoon Johannes een deel van een erfgoed in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, welk erfgoed ligt tussen erfgoed van Johannes 

gnd Stercken enerzijds en erfgoed van Metta gnd Gilijs anderzijds, te weten 

het deel dat gelegen is achter een deel in voornoemd erfgoed, welk deel 

behoort aan Henricus van Gheffen, en welk destijds verkocht deel reikt van 

het deel van voornoemde Henricus van Geffen tot aan het water, tezamen met 

een poort en een weg in voornoemd erfgoed gelegen tussen het deel van 

voornoemde Henricus van Geffen enerzijds en het erfgoed van voornoemde 

Metta Gielijs anderzijds, waarbij voornoemde Henricus van Geffen recht van 

weg heeft over het verkochte deel. Thans droeg voornoemde Willelmus van den 

Venne over aan Hessello zvw Gerardus moelner van Vucht een stukje van het 

eerstgenoemde deel van voornoemd erfgoed, welk stukje 69 voet lang is 

(gemeten vanaf het deel van voornoemde Henricus van Geffen achterwaarts 

richting het water) en 23 voet breed (gemeten vanaf het erfgoed van 

Johannes Stercken naar de weg), met recht van weg (samen met anderen), te 

weten van de gemene weg af achterwaarts tot aan het erfgoed van Theodericus 

van der Vest, gelegen tussen het deel van voornoemde Henricus van Gheffen 

enerzijds en genoemd erfgoed van Metta Gilijs anderzijds, door voornoemde 

poort. Er is grondcijns en ½ oude schild, die voornoemde Willelmus van den 

Venne aan voornoemde Hesselo beloofd had, te betalen uit het eerstgenoemde 

deel van voornoemd erfgoed. 

 

Solvit non ?per ?totum. 

Notum sit universis quod cum (dg: Willelmus van den Venne) #Hessello 

filius quondam Gerardi multoris de Vucht# quandam partem hereditatis site 

in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis dicti Stercken 

ex uno et inter hereditatem Mette dicte Gilijs ex alio scilicet illam 
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partem que sita est retro quandam partem ad Henricum de Gheffen 

spectantem in primodicta hereditate et que pars primodicta tendit a dicta 

parte ad Henricum de Geffen spectante usque ad aquam ibidem (dg: ex uno 

et inter hereditatem dicte Mette Gielijs ex alio) simul cum porta et via 

consistentibus in primodicta hereditate inter dictam partem ad dictum 

Henricum de Geffen spectantem ex uno et inter hereditatem #dicte# Mette 

Gielijs ex alio salvo tamen dicto Henrico de Geffen suo jure et (dg: j) 

viis sibi in primodicta parte competentibus iuxta continentiam suarum 

litterarum exinde confectarum (dg: venditam) emendo acquisivisset erga 

(dg: Hessellonem filium quondam Gerardi multoris de Vucht) #Ghibonem de 

Eijcke et Johannem eius filium# prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus van den Venne quandam (dg: 

partem) #particulam# (dg: per) primodicte (dg: h) partis hereditatis 

supradicte que particula continet LXIX pedatas in longitudine mensurando 

a dicta parte ad dictum Henricum de Geffen spectante retrorsum versus 

aquam et XXIII pedatas in latitudine mensurando a dicta hereditate 

Johannis Stercken versus viam ibidem simul cum jure eundi et redeundi et 

ambulandi (dg: in #cum a) cum aliis personis jus in hoc habentibus (dg: 

in dicta) scilicet a communi platea retrorsum usque ad hereditatem 

spectantem ad Theodericum van der {in margine sinistra: Vest} (dg: van 

den Venne in dicta via)# via et primodicta hereditate consistente inter 

dictam partem (dg: et i) ad dictum Henricum de Gheffen spectantem ex uno 

et inter hereditatem hereditatem dicte Mette Gilijs ex alio atque (dg: 

jus) cum jure eundi et transeundi et ambulandi per dictam (dg: partem in) 

portam simul cum aliis personis jus in hoc habentibus totiens quotiens 

indigebit hereditarie supportavit dicto Hesselloni cum litteris et jure 

occacione dicte particule promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu dominorum et dimidii aude 

scilde quem censum dictus Willelmus van den Venne promisit dicto 

Hesseloni ex primodicta parte hereditatis supradicte prout in litteris 

dicebat contineri. 

 

BP 1178 f 219v 08 wo 17-03-1389. 

Voornoemde Hessello droeg over aan Theodericus van der Vesten een stukje 

van eerstgenoemd deel van eerstgenoemd erfgoed, welk stukje reikt van het 

stukje van eerstgenoemd erfgoed, behorend aan voornoemde Hessello (dat 

laatstgenoemde stukje is het stukje dat 69 voet lang is, te meten vanaf het 

deel van Henricus van Geffen achterwaarts) achterwaarts tot aan het gemene 

water, met recht in genoemde weg die ligt in eerstgenoemd erfgoed, tussen 

het deel van voornoemde Henricus van Gheffen enerzijds en het erfgoed van 

voornoemde Metta Gielijs anderzijds, en ook met recht door de poort te 

mogen gaan. Hierbij behoudt voornoemde Hessello het recht in voornoemde weg 

en poort, vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het stukje dat nu 

behoort aan voornoemde Theodericus van der Vest, en niet verder. Willelmus 

van den Venne deed afstand van dit sukje tbv voornoemde Theodericus. 

 

(dg: Notum sit universis quod cum ita actum sit ut premittitur 

constitutus) igitur dictus (dg: Willelmus van den Venne) #Hessello# 

quandam particulam primodicte #partis primodicte# hereditatis que 

particula (dg: sit) tendit (dg: n) a particula primodicte hereditatis 

spectantis ad dictum Hessellonem retrorsum usque ad #communem# aquam 

ibidem (dg: currentem et que particula) que quadam particula spectans ad 

dictum Hessellonem in primodicta hereditate continet LXIX pedatas in 

longitudine mensurando (dg: ab hereditate dicti) a dicta parte ad 

Henricum de Geffen spectante (dg: versus) retrorsum simul cum jure 

ambulandi eundi et eundi cum aliis personis (dg: pers) ius in hoc 

habentibus in dicta via consistente in primodicta hereditate inter dictam 

partem ad dictum Henricum de Gheffen spectantem ex uno et inter 

hereditatem dicte Mette Gielijs ex alio et cum jure eundi et transeundi 

et ambulandi per dictam portam simul cum aliis personis jus in hoc 

habentibus totiens quotiens indigebit hereditarie supportavit (dg: Eg) 
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Theoderico van der Vesten cum litteris et aliis et jure occacione etc 

promittens (dg: ut supra) #ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere# salvo tamen dicto Hesselloni jure eundi redeundi et ambulandi 

cum aliis personis jus in hoc habentibus in dicta via et per dictam 

portam scilicet a (dg: dicto) communi platea retrorsum usque ad dictam 

particulam nunc ad dictum Theodericum van der Vest spectantem et non 

remotius. Quo facto Willelmus van den Venne super dicta particula et jure 

ad opus dicti Theoderici renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 09 wo 17-03-1389. 

Everardus van Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 10 wo 17-03-1389. 

Willelmus van den Venne deed tbv voornoemde Hessello afstand van een stukje 

van eerstgenoemd deel van voornoemd erfgoed, welk stukje 69 voet lang is, 

gemeten vanaf het deel van Henricus van Gheffen achterwaarts tot aan het 

stukje van Theodericus van der Vest. 

 

Willelmus van den (dg: Ven) Vene super quadam particula primodicte partis 

hereditatis supradicte que particula (dg: tendit) continet LXIX pedatas 

in longitudine mensurando a parte spectante ad Henricum de Gheffen 

retrorsum (dg: ad par) usque ad particulam spectantem ad Theodericum van 

der Vest ad opus dicti Hessellonis renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 11 wo 17-03-1389. 

Voornoemde Hessello beloofde aan Theodericus van der Vest een b-erfcijns te 

betalen van 14 schelling geld, die de infirmerie van den begijnen in Den 

Bosch beurt uit het erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Johannes Stercken enerzijds en erfgoed van Metta Gielijs 

anderzijds. 

 

(dg: Theodericus va) Dictus Hessello promisit super omnia Theoderico van 

der Vest quod ipse hereditarium censum XIIII solidorum monete quem 

infirmaria (dg: f) beghinarum in Busco solvendum habet hereditarie ex 

(dg: dicta) hereditate sita in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Johannis Stercken ex uno et inter hereditatem Mette Gielijs 

ex alio singulis annis (dg: an) et perpetue taliter dabit et exsolvet sic 

quod Theoderico van der Vest dampna exinde non (dg: exin) eveniat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 12 wo 17-03-1389. 

Theodericus van der Vest beloofde aan voornoemde Hessello dat hij een 

b-erfcijns zal betalen van 40 schelling geld, die de erfgenamen van Egidius 

Zeelmaker beuren uit voornoemd erfgoed. 

 

Theodericus van der Vest promisit super omnia dicto Hesselloni quod ipse 

hereditarium censum XL solidorum monete quem heredes (dg: W) Egidii 

Zeelmaker solvendum habent hereditarie ex #iam#dicta hereditate (dg: sic) 

singulis annis taliter dabit et exsolvet sic quod dicto Hesselloni dampna 

exinde non (dg: exinde) eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 13 wo 17-03-1389. 

Een vidimus maken van 9 brieven en Theodericus van der Vest beloofde de 

brieven, zo nodig, te overhandigen aan voornoemde Hesselo. 
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Et fiet vidimus de IX litteris et Theodericus van der Vest promisit 

tradere Hesseloni predicto ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 219v 14 do 18-03-1389. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe verkocht al zijn beesten, varend goed en 

gerede en roerende goederen aan de secretaris, tbv hr Gheerlacus dekaan van 

Sint-Oedenrode. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

O. 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnes suas bestias et bona 

pecoralia et bona sua parata et mobilia quecumque (dg: sup) vendidit mihi 

ad opus domini Gheerlaci decani Rodensis promittens ratam servare. Testes 

W et Dordrecht datum quinta post reminiscere. Tradetur littera dicto 

Willelmo. 

 

1178 mf7 A 12 f. 220. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 17-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 

BP 1178 f 220r 01 wo 17-03-1389. 

Willelmus Geroncs soen van Orthen verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met ....... te betalen, gaande 

uit (1) een kamp, in Orthen, ter plaatse gnd in Geen Heijns Broek, tussen 

Stephanus Hake enerzijds en ....... ....... soen anderzijds, (2) een stuk 

land, in Orthen, ter plaatse gnd die Hare, tussen Laurencius van den Broule 

enerzijds en Gerardus Neve anderzijds. 

 

Willelmus Geroncs soen (dg: here) de Orthen hereditarie vendidit Willelmo 

Posteel hereditarium censum (dg: VI aude) duorum aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie ....... ex quodam campo sito in parochia de Orthen 

in loco dicto in Gheen Heijns Broec inter hereditatem Stephani (dg: S) 

Hake ex uno et inter hereditatem ....... ....... soen ex alio atque ex 

pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto die Hare inter 

hereditatem Laurencii van den Broule ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Neve ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem aliam deponere et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht 

datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 220r 02 do 18-03-1389. 

Theodericus van Enghelant zvw Tielmannus van Engelant gaf uit aan Stephanus 

zvw Hermannus Scuijwinc een hofstad en aangelegen tuin, in Hintham, tussen 

Petrus die Bever enerzijds en Johannes van Zomeren zvw voornoemde 

Tielmannus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

Metta van den Berghe; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis op de hofstad te leveren. 

 

(dg: Th) Theodericus de Enghelant filius quondam Tielmanni de Engelant 

quoddam domistadium et ortum sibi adiacentem sitos in (dg: parochia) 

Hijntam inter hereditatem Petri die Bever ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zomeren filii dicti quondam Tielmanni ex alio tendentes a 

communi platea (dg: retro) retrorsum ad hereditatem Mette van den Berghe 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Stephano filio quondam 

Hermanni (dg: Scuij) Scuijwinc ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie (dg: purificationis) nativitatis #Domini# et supra 

dictum domistadium tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et 

Dordrecht datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 220r 03 do 18-03-1389. 

Leonius zvw Leonius van der Buxbruggen verkocht aan Arnoldus gnd Meus soen, 
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tbv Elizabeth Snavels mv voornoemde Arnoldus, een erfpacht van 12 lopen 

rogge, maat van Erp, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 

een b-erfpacht36 van 25 lopen rogge, maat van Erp, die Johannes zvw 

Lambertus van den Perre met Lichtmis op de onderpanden moet leveren, gaande 

uit37 (1) een stuk land, in Erp, tussen Egidius gnd Doncker enerzijds en 

Theodericus zvw voornoemde Leonius van der Buxbruggen anderzijds, (2) een 

huis, hofstad en tuin, in Erp, ter plaatse gnd aan die Bergen, tussen 

Johannes van Erpe enerzijds en Bartholomeus gnd Meus zv Katherina gnd 

Gheijlincs anderzijds, (3) de helft van een beemd, aldaar, tussen 

voornoemde Johannes van Erpe enerzijds en kv Margareta gnd van den Berghe 

anderzijds. 

 

Leonius filius quondam Leonii van der Buxbruggen hereditariam paccionem 

XII lopinorum siliginis mensure de Erpe solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam scilicet (dg: 

he) de hereditaria paccione viginti quinque lopinorum siliginis dicte 

mensure de Erpe quam paccionem (dg: XXV) XXV lopinorum siliginis 

#Johannes filius quondam Lamberti van den (dg: Perre so) Perre solvere 

tenetur# primodicto Leonio solvendam (dg: habet) hereditarie termino 

solucionis et loco predictis ex pecia terre sita in parochia de Erpe 

inter hereditatem Egidii dicti Doncker ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii dicti quondam Leonii van der Buxbruggen ex alio atque ex 

domo et domistadio et orto sitis in #dicta# parochia ad locum dictum aen 

die Bergen inter hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter hereditatem 

Bartholomei dicti Meus filii Katherine dicte Gheijlincs ex alio atque ex 

medietate prati siti ibidem inter hereditatem dicti Johannis de Erpe ex 

uno et inter hereditatem liberorum Margarete dicte van den Berghe ex alio 

ut dicebat vendidit Arnoldo dicto Meus soen ad opus Elizabeth Snavels 

matris eiusdem Arnoldi promittens warandiam et obligationem in dicta 

paccione XII lopinorum siliginis deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 04 do 18-03-1389. 

Johannes van Dordrecht droeg over aan Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Petrus van 

der Lofoirt beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit 3 stukken land, in Nistelrode, (1) 

tussen Walterus Rike enerzijds en Johannes zv Andreas anderzijds, (2+3) 

tussen Johannes gnd Berger enerzijds en Petrus gnd Lofoirt anderzijds. 

 

Johannes de Dordrecht hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

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

soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis et supra 

hereditatibus! infrascriptis! tradendam ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Nijsterle quarum una inter hereditatem Walteri Rike ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii Andree ex alio et relique due pecie 

inter hereditates Johannis dicti Berger ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti (dg: Lofort) Lofoirt ex alio sunt site prout in litteris 

supportavit Nijcholao filio naturali quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken cum litteris et jure et cum arrestadiis etc promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus 

(dg: testes) datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 05 do 18-03-1389. 

Voornoemde Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken en Nijcholaus 

zvw Henricus van der Veerdonc beloofden aan Johannes van Dordrecht 7 

                         
36 Zie → BP 1178 f 163v 03 za 29-10-1390, overdracht van 13 lopen uit deze 

erfpacht. Tevens extra onderpand voor deze 13 lopen. 
37 Zie → BP 1180 p 408v 14 di 29-02-1396, overdracht van de onderpanden van 

deze pacht. 
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Brabantse dobbel of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 20-02-

1390) te betalen. 

 

Dictus (dg: emp) Nijcholaus et Nijcholaus filius quondam Henrici van der 

Veerdonc promiserunt Johanni !Dordrecht septem Brabant dobbel seu valorem 

ad dominicam invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 06 do 18-03-1389. 

Voornoemde Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken en Nijcholaus 

zvw Henricus van der Veerdonc beloofden aan Willelmus van Volkel, tbv 

Arnoldus Heijme, 7 Brabantse dobbel of de waarde op zondag Invocavit 

aanstaande (zo 20-02-1390) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi Heijme 

tantum dicto termino persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 07 do 18-03-1389. 

Stephanus van Wetten beloofde aan Henricus zvw Godefridus van den Nuwenhuze 

5 Hollandse gulden of de waarde en 4 plakken met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 25-04-1389) te betalen. 

 

Stephanus de Wetten promisit super omnia Henrico filio quondam Godefridi 

van den Nuwenhuze (dg: V) quinque Hollant gulden seu valorem et quatuor 

placken ad octavas pasce proxime futuras persolvendos. Testes W et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 08 do 18-03-1389. 

Jacobus zv Jacobus van Baest verkocht aan Rodolphus gnd Roef schedemaker zv 

Arnoldus gnd die Hertoge van Oerscot een stuk beemd gnd dat Mortelken38, in 

Oirschot, tussen Johannes van der Hostat enerzijds en kv Johannes van Rut 

anderzijds, belast met 12 penning nieuwe cijns aan de grondheer. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest peciam prati dictam dat Mortelken sitam in 

parochia de (dg: Oersscot) Oerscot inter hereditatem Johannis van der 

(dg: Hoff) Hostat ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de Rut 

ex alio hereditarie vendidit Rodolpho dicto Roef (dg: die f) vaginatori 

filio Arnoldi dicti die Hertoge de Oerscot promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis novi census domino fundi 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 09 do 18-03-1389. 

Johannes van der Hostat verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hostat prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 10 do 18-03-1389. 

Ghisbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinus van Utrecht verkocht aan 

Henricus van Boerden zvw Goeswinus van Boerden een bunder beemd in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd op die Riedonk, tussen wijlen Bruijstinus van 

Andel enerzijds en wijlen Jacobus Coptiten zvw Gerardus anderzijds, door 

welke bunder een waterlaat stroomt, gnd de Lei; belast met een oude groot 

aan de hertog. 

 

Ghisbertus van den Hazenbossche filius quondam Maechelini de Traiecto 

Inferiori unum bonarium (dg: hereditatis) #prati# situm in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto op die Riedonc inter hereditatem (dg: Br) 

quondam Bruijstini de Andel ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi 

Coptiten filii quondam Gerardi ex alio et per quod bonarium transit et 

                         
38 Zie → BP 1179 p 533r 08 za 01-02-1393, verkoop erfpacht uit Mortelken 

door Rodolphus van Spoerdonc. 
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curret (dg: aqua dicta die Leij) aqueductus dictus de Leij prout ibidem 

situm est ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Boerden filio 

quondam Goeswini de Boerden promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo. Testes W et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 11 do 18-03-1389. 

Walterus Sleijminc en Gerardus die Vrieze Gerijts soen beloofden aan 

Elizabeth wv Willelmus Vrieze bakker 26 Hollandse gulden of de waarde en 10 

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

 

Walterus Sleijminc Gerardus die Vrieze Gerijts soen promiserunt Elizabeth 

(dg: f) relicte quondam Willelmi Vrieze pistoris XXVI Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) atque X placken ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 12 do 18-03-1389. 

Johannes van Scijnle bakker en zijn broer Sijmon, kvw Sijmon die Wever, 

Henricus Meijelman ev Hadewigis dvw voornoemde Sijmon, Arnoldus van den 

Hoge, Petrus van den Reijtsel en Metta dv Hubertus van den Dijke deden tbv 

Arnoldus zvw Johannes gnd Roetart van Groet Lijemde afstand van alle 

erfelijke goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun oom 

Gerardus gnd Duijsschen, gelegen onder Schijndel. 

 

Solvit. Dordrecht noluit. 

Johannes de Scijnle pistor Sijmon eius frater liberi quondam Sijmonis die 

Wever Henricus Meijelman maritus et tutor legitimus Hadewigis eius uxoris 

(dg: A) filie dicti quondam Sijmonis Arnoldus van den Hoge Petrus van den 

Reijtsel et Metta filia (dg: quondam) Huberti van den Dijke cum tutore 

super omnibus bonis hereditariis eis de morte #quondam# Gerardi dicti 

Duijsschen #eorum# avunculi (dg: olim Joh) successione advolutis 

quocumque locorum infra parochiam de Scijnle sitis ut dicebant ad opus 

Arnoldi filii quondam Johannis dicti Roetart de Groet Lijemde 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 13 do 18-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes Roetart beloofde aan Arnoldus van den 

Hogen, Petrus van den Reijtsel en Metta dv Hubertus van den Dijke 4 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-

1390). De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus van den Hogen. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Johannis Roetart promisit Arnoldo van den 

Hogen Petro van den Reijtsel et Mette filie (dg: quondam) Huberti van den 

Dijke quatuor Brabant dobbel seu valorem mediatim Domini proxime futurum 

et mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo van den 

Hoge[n]. 

 

BP 1178 f 220r 14 do 18-03-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.156v, 18-03-1389: Godefridus gnd de 

Wijnckem!. 

Godefridus van Bincken! verkocht aan Petrus zv Johannes de Hoesden 1/3 deel 

in 1 morgen land in Geffen op de gemeint, ter plaatse gnd die Drankputse 

Kamp, tussen Robbertus die Wever enerzijds en Aleijdis Broes anderzijds, te 

weten het 1/3 deel dat naast de gemene weg ligt, belast met de schouw. 

 

Solvit. 

Godefridus de Bincken! (dg: duo hont terre) terciam partem ad se 

spectantem in uno iugero terre sito in parochia de Geffen supra 

communitatem in loco dicto die Drancputsche Camp inter hereditatem 
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Robberti die Wever ex uno et inter hereditatem Aleijdis Broes ex alio 

scilicet illam terciam partem que sita est juxta communem plateam ibidem 

vendidit Petro filio Johannis de (dg: d) Hoesden promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto onere dicto scouwe ad dictam terciam partem 

de jure spectante. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 220r 15 do 18-03-1389. 

Arnoldus van den Vlasven en Petrus Quattel verkocht aan Walterus Delijen 

soen 2 stukken land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, (1) tussen kvw 

Henricus Stinen soen enerzijds en Denkinus van Oerscot van Berthen 

anderzijds, (2) tussen Henricus Visscher enerzijds en kvw Paulus gnd Bides 

anderzijds. 

 

Arnoldus van den Vlasven et Petrus Quattel duas pecias terre sitas in 

parochia de Os (dg: qu) in loco dicto Oestervelt quarum una inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Stinen soen ex uno et inter 

hereditatem Denkini de Oerscot de Berthen ex alio et altera inter 

hereditatem Henrici Visscher (dg: de Os) ex [uno] et inter liberorum 

quondam Pauli dicti (dg: P) Bides ex alio sunt site vendidit Waltero 

Delijen soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf7 A 13 f. 220v. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 16-03-1389. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 

BP 1178 f 220v 01 di 16-03-1389. 

....... ....... zvw Lambertus van Bakel verkocht aan Andreas gnd Malbe een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een kamp, 4 morgen groot, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den 

Busen Egghen, tussen Batha Loden enerzijds en Hugho gnd Swartoghe 

anderzijds. 

 

....... ....... ....... filius quondam Lamberti de Bakel hereditarie 

vendidit Andree dicto Malbe hereditarium censum duorum aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo quatuor 

iugera continente sito in jurisdictione de Meerwijc in loco dicto in den 

Busen Egghen inter hereditatem Bathe Loden ex uno et inter hereditatem 

Hughonis dicti Swartoghe ex alio promittens #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes W et 

Rover datum (dg: .) tercia post reminiscere. 

 

BP 1178 f 220v 02 di 16-03-1389. 

(dg: Arnoldus van den Vlasven en Petrus gnd Quattel). 

 

(dg: Arnoldus van den Vlasven et Petrus dictus Quattel). 

 

BP 1178 f 220v 03 do 18-03-1389. 

Johannes Noppen nzvw Johannes Noppen beloofde aan Johannes van den Berghen 

en Rutgherus van den Grave 24 Hollandse gulden of de waarde en 19 plakken 

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

 

Johannes Noppen filius naturalis quondam (dg: quondam) Johannis Noppen 

promisit Johanni van den (dg: Be) Berghen #et Rutghero van den Grave# 

XXIIII Hollant gulden seu valorem et XIX placken ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 220v 04 do 18-03-1389. 

Willelmus zvw Johannes van Nederijnen gaf uit aan Arnoldus die Meester zvw 

mr Wolterus een hofstad in Den Bosch, over de Bazeldonkse Brug, tussen het 
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gemene water enerzijds en erfgoed van Franco zvw Johannes Vrancken soen 

anderzijds, vóór 20 voet breed, en naast een paal die in de hofstad staat 

op een lengte van 60 voet vanaf de gemene weg achterwaarts, 18 voet breed, 

reikend tot aan het gemene water; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude 

groot aan de hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond geld, een 

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

eerste met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Nederijnen quoddam domistadium situm 

in Busco ultra pontem dictum die Baseldoncsche Brugge inter communem 

aquam ex !alio et inter hereditatem Franconis filii quondam Johannis 

Vrancken soen ex alio et quod domistadium continet ante XX pedatas in 

latitudine et iuxta quendam palum stantem in dicto domistadio scilicet a 

longitudine sexaginta pedatarum mensurando a communi platea retrorsum 

ibidem #?iuxta eundem palum# continet XVIII pedatas in latitudine et quod 

domistadium tendit linealiter mensurando iuxta dictam latitudinem #ab 

ante# retrorsum ad communem (dg: .) aquam ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Arnoldo die Meester filio quondam (dg: quo) magistri 

Wolteri ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: ..) uno grosso antiquo 

domino duci exinde solvendo dando etc et pro hereditario censu quatuor 

librarum monete dando sibi ab (dg: abo) alio mediatim (dg: Johannis et) 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 05 do 18-03-1389. 

Tielmannus van Nederijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Tielmannus de Nederijnen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 06 do 18-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus die Meester beloofde aan voornoemde Willelmus 13 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) 

te betalen. 

 

Dictus Arnoldus die Meester promisit dicto Willelmo XIII Hollant gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 07 do 18-03-1389. 

Voornoemde Willelmus zvw Johannes van Nederijnen gaf uit aan Franco zv 

Johannes Vrancken soen van den Dongen een hofstad aldaar, in Den Bosch, 

over de Bazeldonkse Brug, tussen erfgoed van Arnoldus die Meester enerzijds 

en Arnoldus zvw Engbertus Stercken soen anderzijds, strekkend zoals de 

vorige hofstad; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de hertog, 

en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Dictus Willelmus domistadium situm ibidem inter hereditatem (dg: 

Franconis filii quondam Johannis Vrancken soen ex uno) Arnoldi die 

Meester ex uno et inter Arnoldi filii quondam Engberti Stercken soen ex 

alio et quod domistadium continet (dg: ante et iuxta di) et tendit ut 

domistadium immediate dedit ad hereditarium censum Franconi filio 

Johannis (dg: Pauli) Vrancken soen van den Dongen ab eodem hereditarie 

possidendum pro uno grosso antiquo domino nostro duci exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu censu quatuor librarum #et X 

solidorum# monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 220v 08 do 18-03-1389. 

Tielmannus van Nederijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Tielmannus de Nederijnen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 09 do 18-03-1389. 

Voornoemde Franco beloofde aan voornoemde Willelmus 32 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Dictus Franco promisit dicto Willelmo XXXII Hollant gulden seu valorem ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 10 do 18-03-1389. 

Voornoemde Willelmus zvw Johannes van Nederijnen gaf uit aan Arnoldus zvw 

Engbertus Styercken soen een hofstad aldaar in Den Bosch, over de 

Bazeldonkse Brug, tussen erfgoed van Franco zvw Johannes Francken soen 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus anderzijds, strekkend zoals 

de vorige hofstad; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de 

hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Dictus Willelmus domistadium situm ibidem inter hereditatem Franconis 

filii quondam Johannis Francken soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi ex alio et quod domistadium continent et tendit ut (dg: d) supra 

dedit ad hereditarium censum Arnoldo filio quondam Engberti Styercken 

soen ab eodem hereditarie possidendum pro uno grosso antique domino 

nostro duci exinde solvendo etc atque pro hereditario censu quatuor 

librarum et X solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 11 do 18-03-1389. 

Tielmannus van Nederijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Tielmannus de Nederijnen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 12 do 18-03-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 25 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo (dg: X) XXV Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 13 do 18-03-1389. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verklaarde dat Martinus 

Monic al het geld voldaan heeft, dat hij aan hem verschuldigd was voor een 

b-erfcijns van 24 oude schilden, aan voornoemde Martinus verkocht door 

Theodericus Rover. 

 

O. 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis recognovit 

sibi per (dg: d) Martinum Monic fore satisfactum de tota pecunia quam 

sibi debebat de hereditario censu XXIIII aude scilde vendito dicto 

Martino et a dicto (dg: Martino) Theoderico Rover clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 14 do 18-03-1389. 

Henricus gnd Coelborner en Johannes gnd Helvoert beloofden aan Henricus 

Venbossche 7 Hollandse gulden of de waarde en 6 Hollandse plakken met Sint-
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Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Henricus dictus Coelborner et Johannes dictus Helvoert promiserunt 

Henrico Venbossche septem Hollant gulden seu valorem (dg: ad Martini pro) 

et sex Hollant placken ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 15 do 18-03-1389. 

Rijxkinus zv Arnoldus Crulliart beloofde aan Johannes van den Berge en 

Rutgherus van den Grave 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Rijxkinus filius Arnoldi Crulliart promisit Johanni van den Berge et 

Rutghero van den Grave XXXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 16 do 18-03-1389. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Walterus gnd Yden soen een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, met zijn 

scoutuijn; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, belast met voornoemde 

scoutuijn. 

 

Wellinus de Beke peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Bruggen inter communem plateam (dg: u) ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare (dg: ex) in Busco ex alio #cum suis scoutuijn ad 

hoc de iure spectantibus# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Waltero dicto Yden soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie (dg: purif) nativitatis Domini et in Busco tradenda 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis dictis #scoutuijn# alter repromisit super omnia et habenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 17 do 18-03-1389. 

Johannes van Dusel als meester van het leprozenhuis maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 40 schelling, die Marcelius Maes soen moet 

betalen aan voornoemd leprozenhuis. 

 

T. 

Johannes de Dusel tamquam magister domus leprosorum (dg: here) ex parte 

eiusdem domus hereditarium censum XL solidorum quem Marcelius Maes soen 

dicte domui solvere tenetur monuit de 3 annis. (dg: Testes) Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 220v 18 do 18-03-1389. 

Petrus Loeder beloofde aan Johannes Scilder zvw Willelmus Scilder 8 mud 

hop, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te leveren. 

 

Petrus Loeder promisit Johanni (dg: Scilder) Scilder filio quondam (dg: 

Joh) Willelmi Scilder octo modios hoppen mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 19 do 18-03-1389. 

Johannes Spiker zvw Theodericus Spiker ev Heijlwigis dv Katherina van 

Zoemeren gaf uit aan Willelmus zvw Henricus van den Rode een hoeve in 

Someren, die aan voornoemde Katherina behoorde, nu aan voornoemde Johannes 

behorend; de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) een 

b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Someren, en thans voor (4) een n-erfpacht van 6 mud 11 lopen 
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rogge, maat van Someren, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren. 

 

Johannes Spiker filius quondam Theoderici Spiker maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie Katherine de Zoemeren 

quendam mansum situm in parochia de Zoemeren et qui mansus ad dictam 

Katherinam spectare consuevit cum suis attinentiis universis prout ad 

dictam Katherinam spectare spectare consuevit et nunc ad dictum Johannem 

(dg: spectab) pro presenti dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio 

quondam Henrici van den Rode ab eodem hereditarie possidendum pro 

censibus dominorum fundi et pro hereditario censu trium librarum communis 

pagamenti et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de (dg: Busco) Zoemeren exinde prius solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione sex modiorum et XI lopinorum siliginis mensure de 

(dg: Bu) Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

supra dictum mansum tradenda ex premissis promittentes dictus Johannes et 

cum eo dicta Katherina cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

(dg: et a) obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia 

quod ipse dictos censum trium librarum et duorum modiorum siliginis 

perpetue taliter solvet sic quod dicto Johanni Spiker dampna exinde non 

eveniant. Testes Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1178 f 220v 20 do 18-03-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes Spiker 90 Hollandse 

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

 

Dictus Willelmus promisit dicto Johanni Spiker nonaginta Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 A 14 f. 221. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1389. 

 in crastino oculi: maandag 22-03-1389. 

 

BP 1178 f 221r 01 do 18-03-1389. 

Johannes van Dijest de jongere van Empel, Johannes zv Gerardus van Ghelre, 

Johannes zvw Henricus gnd Roest en Hermannus Loden soen beloofden aan 

Henricus Dicbier 26 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes de Dijest #junior# de Empel Johannes filius Gerardi de Ghelre et 

Johannes filius #quondam# Henrici dicti Roest Hermannus Loden soen 

promiserunt Henrico [Dic]bier XXVI Hollant gulden seu valorem ad (dg: 

Remigii proxime) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

dominus Aa et Coptiten datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1178 f 221r 02 do 18-03-1389. 

Adrianus gnd van Arsem verkocht aan Arnoldus Kreijt een hofstad39 in Den 

Bosch, achter erfgoed van Johannes van Zidewijnden, naast het water gnd die 

Haven, tussen erfgoed van Johannes van Drueten enerzijds en een straatje, 5 

voet breed, anderzijds, met de helft van een stenen muur tussen voornoemde 

hofstad en het huis van voornoemde Johannes van Drueten, aan voornoemde 

Adrianus in cijns gegeven40 door voornoemde Johannes van Zidewijnden, met de 

voorwaarden in de brieven vermeld. 

 

                         
39 Zie → BP 1179 p 441r 11 za 04-01-1393, overdracht van de hofstad met 

helft van de stenen muur, na gerechtelijke verkoop van (onder meer) deze 

goederen. 
40 Zie ← BP 1177 f 371r 03 ma 05-08-1387, uitgifte van deze hofstad. 
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Adrianus dictus de Arsem quoddam domistadium situm in Busco retro 

hereditatem Johannis de Zidewijnden iuxta aquam dictam die Haven inter 

hereditatem Johannis [de] Drueten ex uno et inter quendam viculum quinque 

pedatas in latitudine continentem tendentem ibidem (dg: ibidem ..) ex 

alio simul cum medietate (dg: me) muri lapidei consistentis (dg: in 

dictum) inter dictum domistadium et inter domum dicti Johannis de Drueten 

datum ad censum dicto Adriano a dicto Johanne de Zidewijnden prout in 

litteris (dg: s vendidit Arnoldo Kreijt su) simul cum omnibus 

condicionibus in dictis contentis vendidit Arnoldo Kreijt supportavit cum 

litteris et jure et cum condicionibus in dictis litteris contentis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censu condicionibus (dg: in dictis cont) promissionibus in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 03 do 18-03-1389. 

Willelmus Ponijnc van Blitterswijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus (dg: van der Porta) Ponijnc de Blitterswijc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 04 do 18-03-1389. 

Cristina wv Jacobus gnd Cop Govijen machtigde Hubertus Steenwech zijn 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

(dg: Cristiana) #Cristina# relicta quondam Jacobi dicti Cop Govijen dedit 

Huberto Steenwech potestatem monendi suos census redditus pacciones et 

credita etc usque ad revocacionem. Testes W et et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 05 do 18-03-1389. 

Johannes Bessellen beloofde aan Johannes Zanders 1 last haring, door 

eerstgenoemde Johannes te zouten, met Maria-Geboorte aanstaande (wo 08-09-

1389) in Scoenen op de vitta van Den Bosch te leveren. Anders zal 

eerstgenoemde Johannes de haring met Epiphanie (do 06-01-1390) in Den Bosch 

afleveren, voor risico van eerstgenoemde Johannes en vrachtkosten van 

voornoemde Johannes Zanders. 

 

Johannes Bessellen promisit Johanni Zanders unum last allecium etc #et a 

primodicto Johanne sallandum# ad festum nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendum #et# in Scoenen supra vittam de Busco tradendum alioquin 

primodictus Johannes dictum #last# allecium deliberabit dicto Johanni 

Zanders in Busco #in festo epijphanie# sub periculis primodicti Johannis 

et in (dg: expensis) naulo dicto vracht dicti Johannis Zanders. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 06 do 18-03-1389. 

Marcelius Valken soen van Alem, zijn broer Rodolphus en Hubertus zvw 

Nijcholaus gnd Hubrechts soen beloofden aan Arnoldus Nollen zvw Arnoldus 

Nouten soen van Lijt 50 mud 3 zester haver, Bossche maat, minus 1 plak per 

mud, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) in Alem, in het huis van 

voornoemde Marcelius, te leveren. 

 

Marcelius Valken soen de Alem Rodolphus eius frater Hubertus filius 

quondam Nijcholai dicti Hubrechts soen promiserunt Arnoldo Nollen filio 

quondam Arnoldi Nouten soen de Lijt L modios (dg: sili) et tria sextaria 

avene mensure de Busco scilicet de meliori veniente ad forum in Busco 

minus una placken (dg: de) in valore de quolibet modio ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos en in Alem in domo dicti Marcelii 

tradendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 221r 07 vr 19-03-1389. 

Destijds had Amelius apothecarius verkocht41 aan Gerardus Hacke de helft van 

een stenen muur van een stenen huis dat was van Johannes van Gorpe, in Den 

Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van wijlen Henricus van den Dijk, thans 

aan Gerardus Hacke bakker behorend, te weten de helft van die muur naast 

het erfgoed van voornoemde Gerardus, reikend van de Markt naast het erfgoed 

van voornoemde Gerardus tot aan een bouwwerk gnd stenen gevel, behorend aan 

hr Arnoldus Rover. Gerardus kreeg die helft voor één helft te erfrecht en 

voor de andere helft zo lang Margareta gnd Gorps, ev voornoemde Amelius, 

leeft. Hierbij werd destijds afgesproken dat, indien voornoemd stenen huis 

na overlijden van voornoemde Margareta bij erfdeling zou komen aan 

voornoemde Amelius, dat dan voornoemde Gerardus óók de helft, welke helft 

hij nu zoals gezegd bezit op het leven van Margareta, te erfrecht zou 

bezitten. Daarvoor zou voornoemde Gerardus dan aan voornoemde Amelius 30 

mottoen betalen. Thans erkende voornoemde Amelius dat voornoemde Gerardus 

die 30 mottoen betaald heeft. 

 

Notum sit universis quod cum Amelius apothecarius medietatem cuiusdam 

muri lapidei domus lapidee que fuerat Johannis de Gorpe site in 

Buscoducis ad forum contigue iuxta hereditatem quondam Henrici de Aggere 

nunc ad Gerardum Hacke pistorem spectantem scilicet extremam medietatem 

eiusdem muri lapidei que sita est contigue iuxta hereditatem eiusdem 

Gerardi tendentem a dicto foro de Buscoducis iuxta hereditatem dicti 

Gerardi ad edificium lapideum dictum steijnen ghevel ad dominum Arnoldum 

Rover pertinens hereditarie vendidisset dicto Gerardo Hacke ab eodem 

Gerardo unam medietatem dicte extreme medietatis jure hereditario et 

alteram medietatem eiusdem extreme medietatis supradicti muri lapidei ad 

vitam Margarete dicte Gorps uxoris dicti Amelii legitime et non ultra 

possidendam et habendam (dg: ...) sub ista ?enim condicione quod si dicta 

domus lapidea et area post mortem predicte Margarete mediante divisione 

hereditaria prenominato Amelio cedit in partem quod extunc dictus 

Gerardus alteram (dg: Ge) medietatem eiusdem extreme medietatis 

supradicti muri quas idem Amelius dicto Gerardo ad vitam eiusdem 

Margarete et non ultra ut dictum est vendidit jure hereditario possidebit 

et habebit et pro huiusmodi altera medietate et pro ....... eiusdem 

dictus Gerardus dabit et solvet dicto Amelio ad eiusdem Amelii monitionem 

et voluntatem triginta denarios aureos communiter mottoen vocatos boni 

auri et justi ponderis prout in (dg: litteris) litteris et ?aliis 

?litteris plenius continetur constitutus igitur dictus Amelius palam 

re[cognovit] sibi per dictum Gerardum de dictis XXX denariis aureis 

mottoen vocatis fore satisfactum. Testes Aa et Rover datum sexta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 221r 08 vr 19-03-1389. 

Willelmus Boden beloofde aan Jordanus van Hoculem 19 Hollandse gulden of de 

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

 

Willelmus (dg: Bo) Boden promisit Jordano de Hoculem XIX Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa 

et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 09 vr 19-03-1389. 

Destijds had Arnoldus Groet Art gerechtelijk verworven van Gerardus die 

Verwer zv Boudekinus van Kessel alle erfgoederen die Amelius zv Rijcoldus 

Belijen soen onder Oss had liggen. Voornoemde Arnoldus Groet droeg thans 

over aan Petrus Quattel en Arnoldus van den Vlasven alle erfgoederen, die 

waren van wijlen Nijcholaus gnd Coel Bouwelken en zijn vrouw Elizabeth, in 

Oss, voorzover die erfgoederen aan voornoemde Arnoldus Groet Art waren 

                         
41 Zie ← BP 1175 f 036r 10 za 27-02-1367, verkoop van deze stenen muur. 
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verkocht. De brief overhandigen aan Arnoldus van den Vlasven. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Groet Art omnes hereditates quas 

Amelius filius Rijcoldi Belijen soen infra parochiam de Os habuit sitas 

erga Gerardum die Verwer filium Boudekini de Kessel (dg: mediante 

sententia scabinorum) per judicem et mediante sententia in Os 

acquisivisset ut dicebat constitutus coram scabinis infrascriptis dictus 

Arnoldus Groet! omnes hereditates que fuerant quondam Nijcholai dicti 

Coel Bouwelken et Elizabeth eius (dg: f) uxoris sitas in parochia de Os 

in quantum huiusmodi hereditates quondam Nijcholai Bouwelken et Elizabeth 

eius uxoris dicti Arnoldi Groet Art iuxta modum predictum sunt vendite 

supportavit Petro Quattel et Arnoldo van den Vlasven promittens ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo van den Vlasven. 

 

BP 1178 f 221r 10 vr 19-03-1389. 

Voornoemde Petrus Quattel en Arnoldus van den Vlasven droegen over aan 

voornoemde Arnoldus Groet Art de helft van een stuk land, gnd die Stege, in 

Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen voornoemde Arnoldus Groet Art en 

Heijlwigis Wonders enerzijds en voornoemde Arnoldus van den Vlasven 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus Groet Art en 

Heijlwigis, waarvan de andere helft behoort aan voornoemde Arnoldus van den 

Vlasven, belast met 9 schelling geld waarmee die cijns aan de naburen van 

Oss moet worden betaald. 

 

Dicti Petrus et Arnoldus van den Vlasven (dg: peciam terre sitam in) 

medietatem pecie terre dicte die Steghe site in parochia de Os in loco 

dicto Scadewijc inter hereditatem Arnoldi Groet Art et Heijlwigis Wonders 

ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi van den Vlasven ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditates 

dictorum Arnoldi Groet Art et Heijlwigis et de qua pecia terre reliqua 

medietas spectat ad dictum Arnoldum van den Vlasven ut dicebant 

supportaverunt dicto Arnoldo Groet Art promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis novem solidis in tali moneta 

in quali huiusmodi census vicinis de Os ex dicta medietate est solvendus 

(dg: ex dicta medietate de jure solvendus). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 221r 11 ±vr 19-03-1389. 

Conegondis dvw Johannes van Hees machtigde haar broer Egidius haar renten, 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Conegondis filia quondam Johannis de Hees dedit potestatem Egidio suo 

fratri monendi etc suos redditus census pacciones et credita usque ad 

revocacionem. 

 

BP 1178 f 221r 12 ma 22-03-1389. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan zijn zoon Johannes een b-erfpacht 

van 12 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

goederen gnd ten Bogaarden, in Woensel, welke pacht aan hem was verkocht 

door Willelmus van Emmechoven. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen hereditariam paccionem duodecim modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonis dictis ten Bogarde cum suis attinentiis singulis 

et universis sitis in parochia de Woenssel venditam dicto magistro 

Wolphardo a Willelmo de Emmechoven prout in litteris supportavit Johanni 

suo filio cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes W et Rover datum in crastino oculi. 

 

BP 1178 f 221r 13 ma 22-03-1389. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan zijn zoon Johannes een eiland in 
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Maren, ter plaatse gnd die Marense Wert, tussen erfgoed gnd die Weiwert 

enerzijds en het diepe gnd dat diepe van de Maas aldaar anderzijds, met een 

eind opwaarts strekkend richting Kessel aan Albertus gnd Arts soen en met 

het andere eind neerwaarts richting Alem aan de dingbank van Alem, met 

aanwas en afval, visvijver, vogelkooi en ander toebehoren, aan hem 

overgedragen door Risekinus Mersman zvw Arnoldus Mersman van Os. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen quandam insulam sitam in parochia de 

Maren in loco dicto die Maerssche Wert inter hereditatem dictam die 

Weijwert ex uno et inter (dg: hereditatem) profundum dictum dat diepe 

Mose ibidem ex alio tendentem cum uno fine superius versus Kessel ad 

hereditatem Alberti dicti Arts soen et cum reliquo fine (dg: f) inferius 

versus Alem ad jurisdictionem de Alem cum accrescentia dicta aenval et 

cum decrescencia dicta afval dicte insule atque cum piscaria et captura 

volucrum dicte insule atque cum ceteris attinentiis dicte insule singulis 

et universis prout (dg: huiusmodi insula cum dictis suis piscaria et 

volucrum captura ac cum ceteris suis attinentiis predictis ibidem est 

situata et ad dominum Rijcoldum Koc militem dinoscibantur pertinere et 

prout vicini de Maren dictam insulam cum suis piscaria et volucrum 

captura ac ceteris suis attinentiis domino d Rijcoldo predicto dederant) 

supportatam (dg: dicto) sibi a Risekino Mersman filio quondam Arnoldi 

Mersman de Os prout in litteris supportavit Johanni suo filio cum 

litteris et aliis [et jure] promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 01 f. 221v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1389. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1389. 

 

BP 1178 f 221v 01 do 18-03-1389. 

Lambertus van den Hanenberch, Henricus zv Johannes gnd van den Weteringen 

ev Elizabeth, en Johannes zvw Reijnkinus die Brouwer ev Theoderica, dv 

voornoemde Lambertus, verkochten aan Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle 

(1) een hofstad met gebouwen, tuin en aangelegen stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd aan den Wijbos, tussen erfg vw Lambertus van Gherwen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, (2) een stuk land gnd dat Heitveld, in Schijndel, ter plaatse gnd 

aan den Wijbos, tussen wijlen Lambertus van der Heijden enerzijds en wijlen 

Lambertus van Eirde anderzijds, (3) een stuk land gnd Snauwartsakker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan den Wijbos, ter plaatse gnd op die 

Steltbraken, tussen wijlen Lambertus van Eirde enerzijds en Metta gnd 

Sceleijs dochter anderzijds, (4) een stuk land in Schijndel, ter plaatse 

gnd aan den Wijbos, ter plaatse gnd op den Weselenbos, tussen wijlen 

Lambertus van Eirde enerzijds en Egidius van den Doren anderzijds, (5) een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd dat Lutteleinde, tussen wijlen 

Lambertus van Eirde enerzijds en Henricus van den Waude anderzijds, (6) een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd dat Lutteleinde, naast wijlen 

Lambertus van Eirde, met een eind strekkend aan de tuin van wijlen 

Gerongius snijder en met het andere eind aan de plaats gnd aan de Hoge Weg, 

(7) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borre, ter plaatse 

gnd op den Klokkengoed, tussen Arnoldus Eghen enerzijds en wijlen 

voornoemde Lambertus van Eirde anderzijds, (8) een stuk land in Schijndel, 

ter plaatse gnd aan den Borre, op de plaats gnd Helperik, tussen Willelmus 

van Ouveracker enerzijds en Henricus Ghenen soen anderzijds, (9) een stuk 

land in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borre, op de plaats gnd aan de 

Scherpenakker, tussen Henricus van Essche enerzijds en voornoemde wijlen 

Lambertus van Eirde anderzijds, (10) een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan dat Lutteleinde, naast het Hekken aldaar, tussen 

Theodericus Posen soen enerzijds en Johannes gnd Rielant anderzijds, (11) 3 

bunder beemd gnd die Hanedonk, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

Arnoldus Heijme en Johannes van Hoemberch enerzijds en kvw Ghisbertus van 
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der Heijden en erfg vw Johannes gnd Middelrode van der Aa anderzijds, (12) 

de helft van een beemd gnd die Riedebeemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

die Harde Beemde, tussen wijlen Lambertus van Eirde enerzijds en wijlen 

Lambertus gnd Papen soen anderzijds, (13) de helft van een beemd in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Jordanus van Herende 

enerzijds en Delija gnd Werners anderzijds, (14) een beemd in Schijndel, 

ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Johannes die Laet enerzijds en 

Lucas gnd Hanen anderzijds, (15) de helft van 2 dagmaten beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Egidius van den Doren 

enerzijds en Johannes van den Camp anderzijds, (16) een beemd in Schijndel, 

ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

Rijcardus zv Lambertus gnd Jonge Lemken anderzijds, (17) 1/3 deel van een 

beemd gnd die Gemein Beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, (18) 2 

stukken beemd in Schijndel, ter plaatse gnd aan Delschot, (19) alle andere 

erfgoederen van voornoemde Lambertus van den Hanenberch, onder Schijndel 

gelegen, (20) alle cijnzen, renten, en pachten die eerstgenoemde Lambertus 

onder Schijndel beurt, belast met cijnzen aan de grondheer, de naburen en 

Walterus van den Rullen, een b-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Schijndel, en een b-erfcijns van 20 

schelling geld, gaande uit voornoemd stuk land ter plaatse gnd dat 

Lutteleinde nabij het hek aldaar (=10). 

 

La[mbertus] van den Hanenberch Henricus filius Johannis dicti (dg: We) 

van den Weteringen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et 

Johannes filius quondam Reijnkini die Brouwer (dg: d) maritus et tutor 

legitimus Theoderice sue uxoris filiarum dicti (dg: quo) Lamberti (dg: 

hereditates infrascriptas inra parochiam de Scijnle sitas videlicet 

mansum) #domistadium cum suis edificiis et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem# dicti Lamberti situm in parochia de Scijnle ad locum dictum 

(dg: Wij) aen den Wijbossche inter hereditatem (dg: Lamberti) heredum 

quondam Lamberti de Gherwen ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentes cum utroque fine ad communitatem item peciam terre (dg: sitam 

in) dictam dat Heijtvelt sitam in (dg: dictis) parochia (dg: ad) et loco 

predictis inter hereditatem quondam Lamberti (dg: van den H) van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem (dg: Lan) quondam Lamberti de Eirde 

ex alio item peciam terre dictam (dg: Snauwels)-#Snauwarts#acker sitam in 

parochia et loco predictis in loco dicto op die Steltbraken inter 

hereditatem quondam Lamberti de (dg: Her) Eirde ex uno et inter 

hereditatem Mette dicte Sceleijs dochter ex alio item peciam terre sitam 

in parochia et loco predictis ad locum dictum op den Weselenbossche inter 

hereditatem quondam Lamberti de Eirde ex uno et inter hereditatem Egidii 

van den Doren ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia et loco 

dicto dat Lutteleijnde inter hereditatem Lamberti quondam de Eirde ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Waude ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia in dicto loco dat Lutteleijnde #iuxta hereditatem 

quondam Lamberti de Eirde# tendentem cum uno fine ad ortum quondam 

Gerongii sartoris et cum reliquo fine ad locum dictum aen den Hogen Wech 

item peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum aen den Borre 

ad locum dictum op den Clockengoet inter hereditatem Arnoldi Eghen ex uno 

et inter hereditatem quondam Lamberti de Eirde predicti ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parochia ad (dg: locum) dictum locum aen den 

Borre supra locum dictum Helperic inter hereditatem Willelmi de 

Ouveracker ex uno et inter hereditatem Henrici Ghenen soen ex alio item 

peciam terre sitam in parochia ad (dg: ocum) dictum (dg: ae) locum aen 

den Borre supra locum dictum aen den Scerpenacker inter hereditatem 

Henrici de Essche ex uno et inter hereditatem dicti quondam Lamberti de 

Eirde ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum 

aen dat Lutteleijnde iuxta repagulum dictum Hecken ibidem inter 

hereditatem Theoderici Posen soen ex uno inter hereditatem Johannis dicti 

Rielant ex alio item tria bonaria prati dicta die Hanedonc sita in dicta 

parochia in loco dicto (dg: in) Eirde inter hereditatem Arnoldi Heijme et 
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Johannis de Hoemberch ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Ghisberti van der Heijden et heredum quondam Johannis dicti Middelrode 

van der Aa ex alio item (dg: prat) medietatem prati dicti die (dg: Re) 

Riedebeemt siti in dicta parochia in loco dicto in die Harde Beemde inter 

hereditatem quondam Lamberti de Eirde ex uno et inter hereditatem 

Lamberti quondam dicti Papen soen ex alio item medietatem prati siti in 

dicta parochia in dicto loco die Harde Beemde vocato inter (dg: 

hereditatem) campum Jordani de Herende ex uno et inter hereditatem Delije 

dicte Werners ex alio item pratum situm in dicta parochia in dicto loco 

die (dg: H) Harde Beemde vocato inter hereditatem Johannis die Laet ex 

uno et inter hereditatem Luce dicti Hanen ex alio item medietatem duarum 

diurnatarum (dg: terre) prati sitarum in dicta parochia in dicto loco die 

Harde Beemde vocato inter hereditatem Egidii van den Doren ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Camp ex alio item pratum situm in 

dicta parochia in loco dicto die Harde Beemde vocato inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem Rijcardi filii Lamberti 

dicti Jonge Lemken ex alio item (dg: pratum) terciam partem prati (dg: 

siti in) dicti die Ghemeijn Beemt siti in dicta parochia in loco dicto 

Wijbossche (dg: inter hereditatem) item duas pecias prati sitas in dicta 

parochia in loco dicto aen Delscot prout huiusmodi hereditates omnes et 

singule ibidem site sunt ad (dg: dictum L) primodictum Lambertum 

dinoscuntur pertinere insuper omnes et singulas alias hereditates dicti 

Lamberti van den Hanenberch quocumque locorum infra dictam parochiam 

situatas atque omnes et singulos census census redditus et pacciones quos 

primodictus Lambertus infra dictam parochiam de Scijnle habet solvendos 

ut dicebant vendiderunt Arnoldo filio naturali domini quondam Leonii de 

Scijnle promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et vicinorum ibidem et Waltero 

van den Rullen exinde solvendis atque hereditaria paccione unius modii 

ordei #mensure de Busco# et hereditaria paccione unius sextarii siliginis 

#mensure de Scijnle# (dg: et hereditario censu XX solidorum) ex premissis 

solvendis atque hereditario censu XX solidorum monete ex dicta pecia 

terre sita ad dictum locum dat Lutteleijnde vocatum iuxta repagulum 

ibidem de jure solvendis. Testes Gerardus et Willelmus datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1178 f 221v 02 do 18-03-1389. 

Johannes die Laet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Laet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 221v 03 do 18-03-1389. 

Voornoemde Lambertus van den Hanenberch droeg over aan zijn schoonzonen 

Henricus van der Weteringen en Johannes zv Reijnkinus die Brouwer een 

b-erfpacht42 van 20 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Lambertus met 

Lichtmis beurt, gaande uit een erfgoed van wijlen Johannes Bevers, in 

Heeswijk, naast de molen. 

 

Dictus Lambertus van den Hanenberch (dg: omnes sua) hereditariam 

paccionem XX (dg: libr) lopinorum siliginis mensure de Busco quam (dg: 

#Lupp..# Hilla dicta Bevers) dictus Lambertus solvendam habet hereditarie 

purificationis ex hereditate #quondam Johannis Bevers# sita in parochia 

de Hezewijc iuxta (dg: ocum) molendinum ibidem supportavit Henrico van 

der Weteringen et Johanni filio Reijnkini die Brouwer suis generis 

promittens (dg: ratam servare ro) #warandiam# et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
42 Zie → BP 1178 f 232r 06 wo 12-05-1389, verkoop van waarschijnlijk deze 

pacht. 
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BP 1178 f 221v 04 do 18-03-1389. 

Voornoemde Henricus van der Weteringen en Johannes zv Reijnkinus die 

Brouwer beloofden aan Lambertus van den Hanenberch en zijn vrouw Mechtildis 

een lijfpacht van 2 mud 6 zester rogge, Bossche maat, 3 Hollandse gulden of 

de waarde en 2 steen vlas, bereid tot de hekel, in Den Bosch te leveren, 

gaande uit al hun goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dicti Henricus van der Weteringen et (dg: Bar) Johannes promiserunt (dg: 

si) indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos Lamberto van 

den Hanenberch et Mechtildi sue uxori vitalem pensionem (dg: quatuo) 

#duorum# modiorum #et sex sextariorum# siliginis mensure de Busco et 

trium Hollant gulden seu valorem et duo steen lini parati ad scalcrum 

anno quolibet ad vitam eorundem parentum et in Busco tradendam (dg: ex 

dictis dictis paccione XX lopinorum siliginis et ex #omnibus# ceteris) 

bonis omnibus et singulis dictorum Henrici et Johannis habitis et 

habendis quocumque sitis et (dg: cum m) alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 221v 05 do 18-03-1389. 

Voornoemde Henricus en Johannes droegen voornoemde pacht43 van 20 lopen 

rogge, Bossche maat, over aan voornoemde Lambertus van den Hanenberch, tbv 

hem en zijn vrouw Mechtildis; de langstlevende krijgt geheel de pacht. Na 

overlijden van hen beiden gaat de pacht terug naar voornoemde Henricus en 

Johannes. 

 

Dicti Henricus et Johannes dictam !pensionem XX lopinorum siliginis 

mensure de Busco supportaverunt dicto Lamberto van den Hanenberch ad opus 

sui et ad opus Mechtildis eius uxoris promittentes ratam servare tali 

condicione quod alter dictorum (dg: Henrici) #Lamberti# Mechtildis 

diutius vivens integraliter possidebit scilicet post eorum decessum 

amborum dicta paccio ad dictos Henricum et Johannem hereditarie 

revertetur et devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 221v 06 vr 19-03-1389. 

Henricus Wouters soen van Lijttoijen verkocht aan Goddinus van Lijt en 

Aleijdis van Risingen een lijfrente44 van 4 Hollandse gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Petrus-Banden en de andere helft met 

Lichtmis, gaande uit (1) 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des 

Bruinen Hoeve, naast de plaats gnd Polredijk, tussen Johannes zvw Bernardus 

van Overmere enerzijds en Oda van Loen dv Rijcoldus Bijtkens anderzijds, 

(2) 3½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Macharen, 

tussen een zekere Peel die Olijsleger enerzijds en Godefridus zvw Johannes 

van Macharen anderzijds, (3) 2½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in 

de Blocke, tussen Pernela dvw Petrus van Waderle enerzijds en Henricus zvw 

Reijmboldus van Tefelen anderzijds, reeds belast met zegedijken en sloten. 

De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

                         
43 Zie → BP 1179 p 009r 06 do 20-10-1390, belofte deze erfpacht, die een 

lijfpacht wordt genoemd, te leveren. 
44 Zie SAsH GA VB 1799 f 143r 03, ma 10-03-1399: Goddijn van Lijt was gericht … aen I mergen 
lants gelegen in die prochi van Lijttoijen ter stat geheijten des Bruijnen Hoeve voir aldair 

bij deen stat geheijten Polderdijc tusschen den erve Jans soen wilner Bernarts van Overmeir 

ende tusschen den erve Oden van Loen dochter Rijkouts geheijten Bij[t]kens ende aen vier dalf 

hont lants gelegen in die zelve prochi ter stat geheijten Jans Hoeve van Macharen tusschen den 

erve eens geheijten [P]eel die Olijsleger ende tusschen den erve Godevarts soen wilner Jans 

van Macharen voirt aen een derde half hont lants gelegen in die voirghenoemde prochi ter stat 

geheijten in den Bloc tusschen den erve Per[nelen] dochter wilner Peters van Waderle ende 

tusschen den erve Henrics soen wilner Reijmbouts van Tefelen [over]mids gebrec van lijfpensien 

die die voirg Goddijn ende Aleijt van Risingen sij wijf dair [aen] hebben ende Goddijn  

voirscr heet des mechtich gemaect meester Jan van Best in orconde [der] scepenen allen voirscr 

ende meester Jan van Best heet die nu verboden ijerstwerf. 
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Henricus Wouters soen de Lijttoijen legitime vendidit Goddino de Lijt et 

Aleijdi de Risingen vitalem pensionem IIII Hollant gulden seu valorem 

solvendam anno quolibet ad eorum vitam mediatim (dg: a d) ad vincula 

Petri et mediatim purificationis ex uno iugero terre sito in parochia de 

Lijttoijnen in loco dicto des Bruijnen Hoeve ante! iuxta locum dictum 

Polredijc inter hereditatem Johannis filii quondam Bernardi de Overmere 

ex uno et inter hereditatem Ode de Loen filie Rijcoldi Bijtkens ex alio 

item ex (dg: q) tribus et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in 

loco (dg: dicto) dicto Jans Hoeve de Macharen inter hereditatem (dg: Pe) 

cuiusdam dicti Peel die Olijsleger ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii quondam Johannis de Macharen ex alio item (dg: duo e) ex duobus et 

dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto in den (dg: P) 

Blocke inter hereditatem Pernele filie quondam Petri de Waderle ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii quondam Reijmboldi de Tefelen (verbeterd 

uit: Fefelen) ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis zeghediken et fossatis infra terram 

sitis et ad premissa spectantibus et sufficientem facere et alter eorum 

diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. 

Testes Willelmus et Rover datum (dg: supra) sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 221v 07 vr 19-03-1389. 

Voornoemde Henricus Wouters soen beloofde aan voornoemde Goddinus van Lijt 

en Aleijdis 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389) te betalen. 

 

Dictus Henricus Wouters soen promisit dicto Goddino de Lijt #et Aleijdi# 

XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 02 f. 222. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 19-03-1389. 

 Quarta post letare: woensdag 31-03-1389. 

 Quinta post letare: donderdag 01-04-1389. 

 

BP 1178 f 222r 01 vr 19-03-1389. 

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen verkocht aan Walterus van Oekel (1) 

een huis en erf van wijlen Theodericus Buxken, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, waarin ....... Herinc woonde, (2) een weg, 7 voet breed, 

naast het stenen huis dat achter eerstgenoemd huis staat, aan de kant van 

het erfgoed dat was van Johannes Ludovici, welke weg met een eind strekt 

voor voornoemd stenen huis over een stuk van 7 voet, en met het andere eind 

aan de stroom daar achter, (3) een b-erfcijns van 3 pond, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend, uit een erfcijns van 5 pond hetzelfde geld, 

gaande uit voornoemd huis en erf van wijlen Theodericus Buxken, aan hem 

verkocht door hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist 

in Den Bosch zvw voornoemde Theodericus gnd Bruxken, (4) een b-erfcijns van 

10 oude groten, uit een b-erfcijns van 15 oude groten die voornoemde 

Henricus Buc priester beloofd had aan Johannes van Beke, tbv de broers 

Ghisbertus en Johannes, kvw Godefridus Moelner, en hun zuster Lija, gaande 

uit voornoemd huis en erf, welke cijns van 10 oude groten en 5 oude groten 

voornoemde Goeswinus Moedel verworven had van Rijcoldus Borchgreve. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen domum et aream (dg: 

dicti) quondam Theoderici Buxken sitam in Busco in vico Orthensi in qua 

domo et area ....... Herinc morari consuevit atque quandam viam septem 

pedatas in latitudine continentem sitam contigue iuxta domum lapideam 

retro primodictam domum consistentem [in l]atere versus hereditatem que 

fuerat Johannis Ludovici que via (dg: te) jamdicta tendit cum uno fine 

ante dictam domum lapideam ad spacium septem pedatarum et cum reliquo 

fine [ad] aquam ibidem (dg: cur) retrorsum fluentem insuper hereditarium 

censum trium librarum grosso Turonensi denario etc pro sedecim denariis 
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computato de hereditario censu quinque librarum eiusdem monete solvend[o] 

hereditarie (dg: mediatim Domini et mediatim Johannis) ex dicta domo et 

area quondam Theoderici Buxken venditas sibi a domino Henrico Buc 

canonico ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco filio dicti 

quondam Theoderici dicti Bruxken insuper hereditarium censum decem 

#grossorum# antiquorum de hereditario censu quindecim antiquorum 

grossorum quem dictus Henricus Buc presbiter predictus dare et solvere 

promiserat Johanni de Beke ad opus Ghisberti et Johannis fratrum 

liberorum quondam Godefridi Moelner et ad opus Lije sororis eorundem 

fratrum hereditarie termino solucionis predicto ex domo et area 

supradicta quem (dg: censum decem grossorum antiquorum dictus dominus 

Henricus ad opus dicti Rijcoldi erga Ghisbertum et Johannem liberos dicti 

quondam Godefridi Moelner acquisiverat item atque ..) !censum quinque 

grossorum antiquorum solvendum hereditarie ex supradicta domo et area! 

quos census X grossorum antiquorum et quinque grossorum antiquorum dictus 

Goeswinus Moedel erga Rijcoldum (dg: Borg) Borchgreve acquisiverat prout 

hoc in litteris scabinorum de Busco vendidit Waltero de Oekel supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Aggere datum sexta post oculi. 

 

BP 1178 f 222r 02 vr 19-03-1389. 

Godefridus Sceijvel de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Sceijvel junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 03 vr 19-03-1389. 

Petrus gnd Weckehaze van Bucstel beloofde aan Henricus Buekentop 34 mud 1 

zester hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) in 

Boxtel te leveren. 

 

Petrus dictus Weckehaze de Bucstel promisit Henrico Buekentop XXXIIII 

modios #et unum sextarium# lupule dicte (dg: hoppen) hoppen mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et (dg: in Busco) in 

Bucstel tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 04 vr 19-03-1389. 

Hermanus Pijnghe verkocht aan Ludekinus zv Martinus gnd Luden soen van den 

Eijnde van Broghel 1 1/5 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroec, tussen Gerardus gnd Monic enerzijds en Mechtildis van Rode 

anderzijds, belast met cijnzen aan Johannes van de Dijk en een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, aan Alardus zvw Johannes Olij van Berlikem. 

 

Hermanus Pijnghe unum bonarium prati et quintam partem unius bonarii 

prati sitas in parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter 

hereditatem Gerardi dicti Monic ex uno et inter hereditatem Mechtildis de 

Rode ex alio ut dicebat vendidit Ludekino filio (dg: Mart) Martini dicti 

Luden soen van den Eijnde de Broghel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus Johanni de Aggere exinde solvendis et (dg: d) 

et hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco Alardo 

filio quondam Johannis Olij de Berlikem exinde solvendis. Testes (dg: 

datum) W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 05 vr 19-03-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 12½ Brabantse dobbel of 

de waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XII et dimidium Brabant dobbel seu 

valorem a data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 06 wo 31-03-1389. 

Gerardus van Abruggen, Jacobus Stevens, Johannes van Gheffen zvw Goeswinus 
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en Judocus Bruijstens beloofden aan Reijnerus zv Johannes Nolleken 119 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te 

betalen. 

 

Gerardus de Abruggen Jacobus Stevens (dg: et Judocus Bruijstens) Johannes 

de Gheffen filius quondam (dg: q) Goeswini #et Judocus (dg: van den) 

Bruijstens# promiserunt Reijnero filio (dg: q) Johannis Nolleken C et XIX 

Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

W et Rover datum (dg: s) quarta post letare. 

 

BP 1178 f 222r 07 wo 31-03-1389. 

Voornoemde 4 debiteuren beloofden aan voornoemde Reijnerus 164½ Hollandse 

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

 

Dicti 4or debitores promiserunt dicto Reijnero C et LXIIII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 08 wo 31-03-1389. 

Voornoemde Gerardus, Jacobus en Johannes beloofden Judocus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dicti Gerardus Jacobus et Johannes promiserunt Judocum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 09 wo 31-03-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde voornoemde Jacobus en Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit dictos Jacobum et Johannem indempnes servare #a 

toto#. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 10 wo 31-03-1389. 

(dg: Getuigen over de contracten van Johannes van Eijcke: Rover en 

Dordrecht). 

 

(dg: Testes de contractibus Johannis de Eijcke Rover et Dordrecht. 

s. promisit ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere). 

 

BP 1178 f 222r 11 wo 31-03-1389. 

Bernardus zv Nijcholaus van Stakenborch verklaarde dat voornoemde 

Nijcholaus aan hem heeft betaald 10 Hollandse gulden, die voornoemde 

Nijcholaus beloofd had aan Johannes zv Truda, tbv Ermgardis dv voornoemde 

Bernardus. 

 

Bernardus filius Nijcholai de Stakenborch palam recognovit sibi dictum 

Nijcholaum persolvisse X florenos Hollandie quos dictus Nijcholaus 

promiserat Johanni filio Trude ad opus Ermgardis filie dicti Bernardi ut 

dicebat promittens super habita et habenda inde indempnem servare et 

promisit super habita et habenda dictum Nijcholaum nunquam impetere (dg: 

nec) vexare neque molestare (dg: q) nec in judicio spirituali nec 

seculari #quovis occacione# (dg: qu a) quamdiu idem Nijcholaus vixerit in 

humanis. Testes Rover et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 12 wo 31-03-1389. 

Johannes van Ghestel en Johannes Vuchts visser beloofden aan Johannes van 

Dordrecht 29 Hollandse gulden (dg: of de w) met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 
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Johannes de Ghestel et Johannes (dg: de) Vuchts (dg: pro) piscator 

promiserunt Johanni de Dordrecht XXIX Hollant gulden (dg: seu v) ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes dominus Willelmus et 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 13 wo 31-03-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 14 do 01-04-1389. 

Johannes gnd die Bresser zvw Henricus die Bresser verkocht aan Johannes 

Herinc zv Johannes Herinc een huis45 en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Zochel anderzijds, strekkend van voornoemde straat achterwaarts tot aan 

erfgoed van Katherina dvw Henricus gnd Croeke, aan voornoemde Johannes 

Bresser in cijns uitgegeven door Ghibo gnd Keijot. 

 

Johannes dictus die Bresser filius quondam Henrici die Bresser domum et 

aream sitam in Busco in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de 

Postula inter hereditatem Nijcholai dicti Coel die Bresser ex uno et 

inter hereditatem Johannis de (dg: Zoche) Zochel ex alio tendentem a 

dicto vico retrorsum usque ad hereditatem Katherine filie quondam Henrici 

dicti Croeke datam ad censum dicto Johanni Bresser a Ghibone dicto Keijot 

prout in litteris vendidit Johanni Herinc filio (dg: quondam) Johannis 

Herinc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Aa et W datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 222r 15 do 01-04-1389. 

Henricus van Haren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Haren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 16 do 01-04-1389. 

Voornoemde Johannes Herinc zv Johannes Herinc koper beloofde aan voornoemde 

Johannes die Bresser een n-erfcijns46,47 van 6 pond geld, een helft te 

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

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

(dg: dictu) 

Dictus Johannes emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni die 

Bresser hereditarium censum sex librarum monete (dg: s) hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex predicta domo et area. Testes datum supra. 

 

                         
45 Zie → BP 1179 p 050v 04 vr 26-05-1391, verkoop van het huis en erf. 
46 Zie → VB 1799 f 085v 02, ma 27-04-1394, Jan die Bresser soen wilner 

Henrics die Bresser was gericht aen een huus ende erve gelegen in 

tsHertogenbossche in een straet streckende van enen stat geheijten die Zile 

ten huus wart van Postel tusschen den erve Claes geheijten Coel die Bresser 

ende tusschen den erve Jans van Zochel streckende van der vors straten 

afterwart tot den erve Kathelinen dochter wilner Henrics Croeke overmids 

gebrec van erfcijns die Jan die Bresser vors dair aen hadde ende des heeft 

die vors Jan die Bresser mechtich gemaect Art Groet Art den auden ende Art 

Groet Art die aude vors heeft des voert mechtich gemaect Art Groet Art den 

jongen. 
47 Zie → BP 1184 f 248r 07 do 31-12-1405, verkoop van de erfcijns. 
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BP 1178 f 222r 17 do 01-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 40 Hollandse gulden of de waarde, 

een helft met Sint-Jan (do 24-06-1389) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XL Hollant gulden seu valorem 

mediatim nativitatis Johannis (dg: p) #et# mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 18 do 01-04-1389. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne verkocht aan Henricus gnd Bruijn Aelwijns 

soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Westerveld, ter plaatse 

gnd Lokart, achter de plaats gnd Creijendonc, tussen wijlen Rutgherus Pijn 

van Derenborch enerzijds en Johannes van Derenborch anderzijds. 

 

Ygrammus filius quondam Robberti de Doerne peciam terre sitam in parochia 

de Os #in loco dicto int Westervelt# in loco dicto (dg: Loek) Lokart 

retro locum dictum Creijendonc inter hereditatem quondam Rutgheri Pijn de 

Derenborch ex uno et inter hereditatem Johannis de Derenborch ex alio in 

ea quantitate qua ibidem sita est hereditarie vendidit Henrico dicto 

Bruijn Aelwijns soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 19 wo 31-03-1389. 

Henricus van Werthusen, Johannes van Ghemert de jongere en Godefridus van 

Zeelst beloofden aan Johannes van Audehoesden 26 Hollandse gulden of de 

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

 

Henricus de Werthusen et Johannes de Ghemert junior et Godefridus de 

Zeelst promiserunt Johanni de Audehoesden XXVI Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Aa et W 

datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 222r 20 wo 31-03-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222r 21 do 01-04-1389. 

Johannes gnd Cabbart droeg over aan Bernardus van Vauderic alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn neef Henricus Gheldekens 

en diens vrouw Cristina Wolphart. 

 

Johannes dictus Cabbart omnia bona sibi de morte quondam Henrici 

[G]heldekens #sui consanguinei# et Cristine #Wolphart# quondam (dg: fi) 

eius uxoris (dg: relicte quondam) successione advoluta #quocumque sita# 

supportavit Bernardo de Vauderic promittens ratam servare. Testes Aa et 

Willelmus datum quinta post letare. 

 

1178 mf7 B 03 f. 222v. 

 Quinta post letare: donderdag 01-04-1389. 

 

BP 1178 f 222v 01 do 01-04-1389. 

Marcelius gnd Maes soen verkocht aan Goeswinus Donnecop een stuk erfgoed 

naast de nieuwe dijk van Hintham, tussen Katherina Gruwels enerzijds en 

voornoemde Marcelius anderzijds, voor 62 voet breed en achter 61 voet, 

lijnrecht strekkend vanaf het voorste deel tot aan het achterste eind, 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Thomas van Hijntham, belast met 

een b-erfcijns van 40 schelling geld aan het leprozenhuis bij Den Bosch. 
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Marcelius dictus Maes soen quandam peciam hereditatis sita iuxta #novum# 

aggerem Hijnthamensem inter hereditatem Katherine Gruwels ex uno et inter 

hereditatem dicti Marcelii ex alio et que pecia hereditatis continet ante 

LXII pedatas in latitudine et retro LXI pedatas in latitudine et tendit 

linealiter iuxta dictam latitudine! ab anteriori parte usque ad finem 

posteriorem tendentem a communi platea retrorsum (dg: usque) !retrorsum 

usque ad hereditatem Thome de Hijntham ut dicebat vendidit Goeswino (dg: 

Donnepe) Donnecop promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum monete domui leprosorum prope Buscum 

exinde solvendo. Testes W et Emondus datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 222v 02 do 01-04-1389. 

Emondus zv Henricus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus filius Henrici de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 03 do 01-04-1389. 

Henricus van Rode droeg over aan zijn zoon Emondus (1) 2 morgen land, in 

Herlaar, ter plaatse gnd Bellenbroek, tussen kvw Johannes Vrancken soen 

enerzijds en Zanderus van den Bruekelen anderzijds, belast met een 

b-erfcijns van 4 pond geld, (2) 1½ morgen land, aldaar, aan het eind van 

voornoemde 2 morgen, tussen voornoemde kvw Johannes Vrancken soen enerzijds 

en voornoemde Zanderus anderzijds, voornoemde goederen belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus de Rode duo iugera terre sita in (dg: parochia) territorio de 

Herlaer in loco dicto Bellenbroec inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Vrancken soen ex uno et inter hereditatem Zanderi van den 

Bruekelen ex alio atque unum et dimidium iugera terre sita ibidem ad 

finem dictorum duorum iugerum terre inter hereditatem dictorum liberorum 

quondam Johannis Vrancken soen ex uno et inter hereditatem dicti Zanderi 

ex alio (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita sunt supportavit Emondo 

suo filio promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum monete ex dictis II iugeribus terre de 

jure solvendis et (dg: sex denariis d) censu domini fundi ex premissis de 

jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 04 do 01-04-1389. 

Rutgherus zvw Johannes gnd Weijnskens soen verkocht aan Nijcholaus gnd 

Rodekens soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd dat Oestervelt, 

beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, aan hem verkocht 

door Willelmus van der Aelsvoert. Johannes, Jacobus, Zelkinus en Elizabeth, 

kvw Johannes Weijnskens soen, deden afstand. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis dicti Weijnskens soen quandam peciam 

terre sitam in parochia de Os in loco dicto communiter dat Oestervelt 

inter hereditatem mense sancti spiritus #in Busco# ex utroque latere 

coadiacentem venditam sibi a Willelmo van der Aelsvoert prout in litteris 

vendidit Nijcholao dicto Rodekens soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Johannes Jacobus et Zelkinus et Elizabeth liberi (dg: lib) quondam 

Johannis Weijnskens soen cum tutore super predicta pecia terre et jure ad 

opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. 

Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 05 do 01-04-1389. 

Johannes Poijnenborch ev Aleijdis dvw Arnoldus gnd Hadewigen soen verkocht 

aan Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van Lijemde een stuk land in 

Helvoirt, ter plaatse gnd aan de Gestel, tussen wijlen Henricus gnd Moelen 

enerzijds en voornoemde Nijcholaus Coel anderzijds, belast met een cijns 

aan de investiet van Helvoirt en een b-erfpacht van 1 lopen rogge, op 
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voornoemd stuk land te leveren. 

 

Solvit. 

Johannes Poijnenborch maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Arnoldi dicti Hadewigen soen peciam terre sitam in parochia de Helvoert 

ad locum dictum aen den Ghestel! inter hereditatem (dg: quon heredum) 

quondam Henrici dicti Moelen ex !alio et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coel Wautghers soen de Lijemde ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao Coel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu investiti de Helvoert exinde solvendo et 

hereditaria paccione unius lopini siliginis exinde solvenda et supra 

dictam peciam terre deliberanda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 06 do 01-04-1389. 

Cristianus gnd die Rode beloofde aan Ghibo zvw Johannes gnd Everaets soen 

100 Hollandse gulden of de waarde met het octaaf van Pinksteren aanstaande 

(zo 13-06-1389) te betalen. 

 

Cristianus dictus die Rode promisit Ghiboni filio quondam Johannis dicti 

Everaets soen centum Hollant gulden seu valorem ad octavas penthecostes 

proxime futuras persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 07 do 01-04-1389. 

Johannes Herinc zv Mechtildis beloofde aan Johannes Keijser 3 Brabantse 

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

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), hetzelfde bedrag half met Sint-Jan 

over een jaar (vr 24-06-1390) en half met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-

1390), en hetzelfde bedrag half met Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1391) en 

half met Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-1391). Opstellen in 3 brieven. 

 

Johannes Herinc (dg: Mech) filius Mechtildis promisit super omnia (dg: se 

daturum et soluturum) Johanni Keijser (dg: ad spacium trium annorum datum 

presentium) tres Brabant dobbel seu valorem mediatim Johannis et mediatim 

Domini proxime futurum persolvendos et tantum mediatim (dg: in) #a# festo 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum et mediatim a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos et tantum #mediatim# a 

festo nativitatis beati Johannis proxime futuro ultra (dg: duos) #duos# 

annos et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1178 f 222v 08 do 01-04-1389. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Johannes Hollander 24 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit Johanni Hollander XXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 222v 09 do 01-04-1389. 

Johannes van Rietvoert droeg over aan Johannes nzvw Walterus van den Rullen 

een b-erfpacht48 van 3 mud rogge, maat van Erp, die Arnoldus gnd Koeter 

beloofd49 had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in het na te noemen huis 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 1 lopen aangelegen land, in 

Erp, (2) een stuk land, in Beek bij Aarle, (3) een stuk land, in Beek bij 

Aarle, (4) een stuk land in Beek bij Aarle, (5) een stuk land, in Beek bij 

Aarle, (6) 1 bunder beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aan die 

Everboest, (7) 1 bunder beemd, in Beek bij Aarle, (8) een beemd gnd dat 

Zandbeemdeke, in Beek bij Aarle, (9) een akker gnd die Groet Elst, in Beek 

                         
48 Zie → BP 1179 p 646v 09 do 06-03-1393, overdracht van de erfpacht. 
49 Zie ← BP 1177 f 236v 02 za 05-05-1386, uitgifte voor de erfpacht. 
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bij Aarle, beiderzijds tussen Gerardus Wegheman, welke akker voornoemde 

Arnoldus Koeter mede tot onderpand had gesteld. De brief overhandigen aan 

Johannes Aijkens. 

 

Solvit 2 grossos. 

Johannes de Rietvoert hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Erpe quam Arnoldus dictus Koeter promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis et in domo 

infrascripta tradendam ex domo et (dg: area) orto et una lopinata terre 

ipsis adiacente sitis in parochia de Erpe atque ex quadam pecia terre 

sita in parochia de Beke prope Arle insuper ex quadam pecia terre sita in 

dicta parochia de Beke preterea ex quadam pecia terre sita in dicta 

parochia de Beke item ex quadam pecia terre sita in dicta parochia de 

Beke item ex uno bonario prati sito in dicta parochia de Beke ad locum 

dictum aen die Everboest item ex uno bonario prati sito in dicta parochia 

de Beke item ex prato dicto dat Zantbeemdeken sito in iamdicta parochia 

atque ex quodam agro terre dicto communiter die Groet Elst sito in dicta 

parochia de Beke inter hereditatem Gerardi Wegheman ex utroque latere 

coadiacentem quem agrum terre iamdictum dictus Arnoldus Koeter pro 

solucione dicte paccionis simul cum dictis hereditatibus ad pignus 

imposuit prout in litteris supportavit Johanni filio naturali quondam 

Walteri van den Rullen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni Aijkens. 

 

BP 1178 f 222v 10 do 01-04-1389. 

Andreas Jacobs soen van den Noddenvelt beloofde aan Willelmus Posteel 17 

oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Andreas Jacobs soen van den Noddenvelt promisit Willelmo (dg: Postele) 

Posteel XVII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 11 do 01-04-1389. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan Johannes Kepken 

van Nuwelant een stuk land, in Nuland, tussen Johannes Lambrechts soen 

enerzijds en kvw Godefridus van der Hoeven anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd Wolfsdijk en met het andere eind aan een gemene 

weg; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot en een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi (dg: Dircs) filii Theoderici 

peciam terre sitam in parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis 

(dg: Lamberti) Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Godefridi van der Hoeven ex alio tendentem cum uno fine ad 

aggerem dictum Wolfsdijc (dg: ex uno et inter) et cum et cum reliquo fine 

ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

Kepken de Nuwelant ab eodem hereditarie possidendam #pro (dg: dimidio) 

antiquo grosso# #{in margine sinistra:} uno grosso antiquo# pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 12 do 01-04-1389. 

Voornoemde Johannes Kepken en zijn zoon Johannes beloofden aan voornoemde 

Goeswinus Moedel 17 Hollandse gulden of de waarde en 3 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren. 
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Dictus Johannes Kepken #et Johannes eius filius# promisit dicto Goeswino 

(dg: Mede) Moedel XVII Hollant gulden seu valorem et III sextaria 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 13 do 01-04-1389. 

Arnoldus Scout beloofde aan Rutgherus van den Grave, tbv hem en Johannes 

van den Berghe, 34 Hollandse gulden of de waarde en 19 Hollandse plakken 

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

 

Arnoldus Scout promisit Rutghero van den Grave ad opus sui et ad opus 

Johannis van den Berghe XXIIII Hollant gulden seu valorem #et XIX Hollant 

placken# ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. (dg: 

testes) Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 14 do 01-04-1389. 

Johannes Bijtter en Willelmus Truden soen verkochten aan Gerongius Betten 

soen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Rodolphus 

Hals enerzijds en Gerardus Machiels soen anderzijds, belast met de 

zegedijk. 

 

Johannes Bijtter et Willelmus Truden soen peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Rodolphi Hals ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Machiels soen ex alio ut dicebant vendiderunt 

Gerongio Betten soen promittentes warandiam et obligationem deponere 

excepto zeghedijc ad dictum peciam terre spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 222v 15 do 01-04-1389. 

Petrus Witmeri zv Wenemarus verhuurde aan Rijxkinus Mersman 1 morgen land, 

in Maren, ter plaatse gnd ?Cortinaer Hoevel, naast Albertus van Gewanden, 

welke morgen jaarlijks wordt gedeeld tegen 1 morgen, behorend aan 

voornoemde Albertus, aldaar, voor een periode van 6 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1388), per jaar voor 2 oude schilden, met 

Sint-Martinus te betalen, belast met sloten aan beide einden. Huurder zal 

de sloten onderhouden mbt het oude werk; nieuw werk op voornoemde sloten 

zal Petrus waarnemen. 

 

(dg: Gerardus) #Petrus# Witmeri #filius Wenemari# unum iuger terre situm 

in parochia de Maren in loco dicto C[o]rtin[?a]er Hoevel (dg: inter #x) 

iuxta# hereditatem Alberti de Gewanden (dg: ex a) et quod iuger terre 

annuatim dividitur contra (dg: dictum) unum iuger terre ad dictum 

Albertum spectans #ibidem situm# ut dicebat (dg: pro) #locavit Rijxkino 

Mersman# ab eodem ad spacium sex annorum post festum Martini proxime 

preteritum sine medio sequentium possidendum anno quolibet (dg: pro) 

dictorum sex annorum pro duobus aude scilde seu valorem dando sibi ab 

alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini et promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis fossatis ad (dg: fines) utrumque 

finem dicti jugeris terre consistentibus et ad hoc spectantibus et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dicta fossata dictis sex annis 

durantibus in bona disposicione observabit de antiquo (dg: oner) opere 

scilicet nova opera dicta nuwe wercke (dg: si) supra dicta fossata 

eventura dictus (dg: Gerardus) #Petrus# observabit. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 04 f. 223. 

 Quinta post letare: donderdag 01-04-1389. 

 

BP 1178 f 223r 01 do 01-04-1389. 

Willelmus Broedeken ev Margareta dvw Willelmus Wijnman gaf uit aan 

Willelmus Wijnman zvw Willelmus Wijnman (1) alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Henricus Suaghers en diens vrouw 

Yda, grootouders van voornoemde Margareta; de uitgifte geschiedde voor de 
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onraad en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, 

met Lichtmis in Eindhoven te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

verkrijger tot onderpand (2) 2/3 deel in een stuk land, gnd een sloet 

lants, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Ghestel, tussen 

Cristianus Truden soen enerzijds en Happo van Zonderwijc anderzijds. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Broedeken maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam (dg: Wijn) Willelmi Wijnman omnia et (dg: bona) singula bo[na 

sibi et dicte sue] uxori de morte quondam (dg: q parentum) #Henrici 

Suaghers et Yde sue uxoris avi et avie olim# dicte Margarete successione 

advoluta quocumque locorum (dg: consistenia sive) sita ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Willelmo (dg: fi) W[ijn]man f[ilio] quondam 

Willelmi Wijnman ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus dictis 

onraet annuatim exinde solvendis (dg: dandis sibi ab alio here) dandis 

etc atque pro hereditaria paccione tr[ium] modiorum #bone# siliginis 

mensure de (dg: Busco) Eijndoven danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Eijndoven tradenda ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem !duas tercias partes ad se spectantes in pecia terre dicta 

een sloet lants sita in parochia de Blaerthem sancti Lamberti in loco 

dicto Ghestel inter hereditatem Cristiani Truden soen (dg: so) ex uno et 

inter hereditatem Happonis de Zonderwijc ex alio ad pignus imposuit (dg: 

et promisit super omnia dictas duas tercias partes dicte pecie terre pro 

solucione). Testes W et Dorecht datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 223r 02 do 01-04-1389. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis gnd Goetkijnts gaven 

uit aan Libertus zv Gerardus gnd Bathen soen een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Bruggen, tussen Johannes Scerpinc en Gerardus van den Kolke 

enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 5 schelling geld en een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus Aleijdis dicte 

Goetkijnts sue uxoris et dicta Aleijdis (dg: sue uxoris) cum eodem 

tamquam cum tutore peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Bruggen inter hereditatem Johannis Scerpinc (dg: ex uno et in) et 

Gerardi van den Kolke ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio 

dederunt ad hereditariam paccionem (dg: G) Liberto filio Gerardi dicti 

Bathen soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

quinque solidorum monete et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini (dg: et in) ex premissis promittentes 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 03 do 01-04-1389. 

Voornoemde Libertus beloofde aan voornoemde Johannes 20 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Libertus promisit dicto Johanni XX Hollant gulden seu #valorem# a 

festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 04 do 01-04-1389. 

Johannes nzvw hr Roverus van Erpe priester verkocht aan Jacobus van 

Dijeperbeke een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) een akker, gnd die Palsakker, 8 lopen rogge 

groot, in Erp, tussen Willelmus Lucaes soen enerzijds en Henricus Gheerlecs 

soen anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 
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maat, (2) een beemd, gnd die Klein Wert, in Erp, ter plaatse gnd Hackenen, 

tussen Johannes van Hackenem enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

deze beemd belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Roveri de Erpe presbitri 

hereditarie vendidit Jacobo de (dg: Dijeperd) Dijeperbeke hereditarium 

censum quatuor aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex (dg: p) agro dicto (dg: die) die Palsacker octo lopinos 

siliginsi in semine capiente sito in parochia de Erpe inter hereditatem 

Willelmi Lucaes soen ex uno et inter hereditatem Henrici Gheerlecs soen 

ex alio item ex quodam prato dicto die Cleijn Wert sito in (dg: p) dicta 

parochia in loco dicto Hackenen inter hereditatem Johannis de Hackenem ex 

uno et inter (dg: he) aquam dictam die Aa ex alio (dg: tend) promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco ex 

dicto agro prius solvenda et censu domini fundi ex dicto prato (dg: ex) 

prius solvendo (dg: promittens super habita et habenda) sufficientem 

facere. 

 

BP 1178 f 223r 05 do 01-04-1389. 

Gerardus van der Horst verkocht aan Johannes Vrient van Helmont een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Heijlwigis dvw 

Godefridus Sceijvels enerzijds en erfgoed van Johannes Sceijvel anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan de stroom, aan hem 

verkocht door Theodericus Writer van Vechel. Koper en verkoper zullen de 

paling respecteren, die gedaan is tussen voornoemd huis en erf enerzijds en 

het erfgoed van eertijds voornoemde Heijlwigis dvw Godescalcus Sceijvels, 

nu aan voornoemde Gerardus verkoper behorend. 

 

Gerardus van der Horst domum et aeam sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Godefridi Sceijvels ex uno et 

inter hereditatem Johannis Sceijvel ex alio tendentem a dicto vico 

Hijntamensi retrorsum usque ad (dg: aq) aquam ibidem decurrentem venditam 

sibi a Theoderico Writer de Vechel prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni Vrient de Helmont supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dictus #emptor et venditor# ratam observabit limitationem dictam 

palijngen factam et habitam inter dictam domum et aream et inter dictam 

hereditatem #dudum# dicte Heijlwigis filie quondam Godescalci Sceijvels 

nunc ad dictum Gerardum venditorem spectantem prout huiusmodi limitatio 

ibidem facta est et pali ibidem (dg: f) defixi sunt pro presenti inter 

#mutuo recognoverunt et promiserunt. Testes datum supra#. 

 

BP 1178 f 223r 06 do 01-04-1389. 

Jacobus van der Horst van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van der Horst de Berze prebuit et (dg: p) reportait. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 223r 07 do 01-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 135½ Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen, en hetzelfde 

bedrag met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum XXXV et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et tantum in 

festo nativitatis Domini proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

Et erunt 2 littere. 

 

BP 1178 f 223r 08 do 01-04-1389. 

De broers Bertoldus, Engbertus, Johannes en Nijcholaus, kvw Nijcholaus van 
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Arle, verpachtten aan Ghisbertus zvw voornoemde Nijcholaus van Arle een 

hoeve van wijlen voornoemde Nijcholaus van Arle, in Tilburg, naast de 

plaats gnd aan die Rijt, voor een periode van 10 jaar, ingaande Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1389), per jaar {niet afgewerkt contract}. 

 

Bertoldus Engbertus Johannes Nijcholaus fratres liberi quondam Nijcholai 

de Arle quendam mansum dicti quondam Nijcholai de Arle situm in parochia 

de Tilborch iuxta locum dictum aen die Rij[t] cum suis attinentiis 

universis dederunt ad annuum pactum Ghisberto filio dicti quondam 

Nijcholai de Arle ab eodem ad spacium X annorum a festo pasce proxime 

futuro sine medio sequentium possidendum anno. 

 

BP 1178 f 223r 09 do 01-04-1389. 

Hubertus zvw Ancelmus van Nuwelant gaf uit aan Johannes van der Hage zvw 

Johannes van der Hage een stuk land, in Nuland, tussen Johannes van de Dijk 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 16 schelling oude pecunia, aan dekaan en kapittel van de 

Sint-Janskerk in Den Bosch, en thans voor een n-erfpacht van 6 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Hubertus filius quondam Ancelmi de Nuwelant (dg: quoddam domistadium) 

peciam terre sitam in parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis de 

Aggere et inter communem stegam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

(dg: censum) paccionem Johanni van der Hage filio quondam Johannis van 

der Hage ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu (dg: X) 

sedecim solidorum antique (dg: solidorum) #pecunie# (dg: presbi) decanis 

et capitulo ecclesie sancti Johannis in Busco exinde solvendis dandis et 

pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 10 do 01-04-1389. 

Willelmus Lemmen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Lemmen soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 223r 11 do 01-04-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Hubertus 20 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) en hetzelfde bedrag met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Huberto XX Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et tantum a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 12 do 01-04-1389. 

Margareta dvw Petrus gnd Loeder, Wedigo van den Hoevel en zijn vrouw 

Enghelberna dvw voornoemde Petrus droegen over aan Leonius zvw voornoemde 

Petrus Loeders alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Bela evw voornoemde Petrus, mv voornoemde Margareta en Enghelberna, gelegen 

onder Helvoirt. 

 

Margareta filia quondam Petri dicti Loeder cum tutore et Wedigo van den 

Hoevel maritus legitimus Enghelberne sue uxoris filie dicti quondam Petri 

et dicta Enghelberna cum eodem tamquam cum tutore omnia bona (dg: bo) eis 

de morte quondam Bele uxoris dicti quondam Petri matris olim dictarum 

Margarete et Enghelberne successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Helvoert consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt 

Leonio filio dicti quondam Petri Loeders promittens cum tutore ratam 
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servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 13 do 01-04-1389. 

Eligius gnd Loij van den Berghe verkocht aan Elizabeth wv Johannes van den 

Hoevel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Andreas te betalen, 

gaande uit een beemd, gnd de Berenbeemd, in Boxtel, in Liemde, naast de 

sluis van Casteren, tussen een weg, gnd de Molenbeemd, enerzijds en de 

beemden van de naburen aldaar anderzijds, reeds belast met 2 oude groten 

aan de grondheer. 

 

Eligius dictus Loij van den Berghe hereditarie vendidit Elizabeth relicte 

quondam Johannis van den Hoevel hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Andree ex quodam prato dicti venditoris dicto den 

Berenbeemt sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde iuxta 

slusam de Casteren inter (dg: hereditatem) !viam dictam den Molenbeemt ex 

uno et inter prata vicinorum ibidem ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis domino fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 14 do 01-04-1389. 

Godefridus van Zeelst verhuurde aan Gerardus Roelen een beemd, gnd Mutsarts 

Beemd, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Nijcholaus 

van Berze enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen anderzijds, voor een periode 

van 5 jaar, ingaande heden, per jaar voor 6 1/5 oude schild of de waarde, 

met Kerstmis te betalen. 

 

Godefridus de Zeelst quoddam pratum #dictum Mutsarts Beemt# situm infra 

libertatem etc ad locum dictum die Donghen inter hereditatem Nijcholai de 

Berze ex uno et inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen ex alio ut 

dicebat (dg: s) locavit Gerardo Roelen ab eodem ad spacium (dg: sex) 

#quinque# annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet 

(dg: quo) dictorum (dg: sex) #quinque# annorum pro sex aude #et quinta 

parte unius aude scilt# seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum quinque annorum nativitatis Domini et primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223r 15 do 01-04-1389. 

Walterus zvw Walterus van Oerle beloofde aan Walterus van den Stael szv 

Johannes van Derenteren 18 Hollandse gulden of de waarde, 12 plakken en 15 

pond geld op de zondag na Sint-Jan aanstaande (zo 27-06-1389) te betalen, 

op straffe van 5 gulden. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle promisit Waltero van den Stael 

genero Johannis de Derenteren XVIII Hollant gulden seu valorem et XII 

placken et XV libras monete ad dominicam proximam post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena V (dg: Holl) gulden. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 05 f. 223v. 

 Quinta post letare: donderdag 01-04-1389. 

 Sexta post letare: vrijdag 02-04-1389. 

 Secunda post judica: maandag 05-04-1389. 

 

BP 1178 f 223v 01 do 01-04-1389. 

Johannes Mesmaker wollenklerenwever droeg over aan Elizabeth wv Johannes 

van den Hoevel een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de Boertse Brug, aan 

hem overgedragen50 door Engbertus gnd Ebbe zvw Ebbo gnd Ebbe zvw Everardus 

                         
50 Zie ← BP 1178 f 053r 13 do 15-10-1388, overdracht van de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

86 

gnd Ebbekens soen. 

 

[51Johannes] Mesmaker textor laneorum hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco ultra pontem dictum Boertsche Brugge (dg: venditum) 

supportatum sibi ab Engberto dicto Ebbe filio quondam Ebbonis dicti Ebbe 

filii quondam Everardi dicti Ebbekens soen prout in litteris supportavit 

Elizabeth relicte quondam Johannis van den Hoevel cum litteris et jure 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Rover 

datum quinta post letare. 

 

BP 1178 f 223v 02 do 01-04-1389. 

Jacobus zvw Walterus die Vrieze van den Leempoel ev Margareta dvw Zibbertus 

van der Scueren droeg over aan Nijcholaus van Luijssel het deel, dat aan 

hen gekomen was na overlijden van voornoemde Zibbertus, resp. dat aan hen 

zal komen na overlijden van Elizabeth wv voornoemde Zibbertus, in alle 

erfgoederen, gnd moer, van wijlen voornoemde Zibbertus, ter plaatse gnd dat 

Huisven. 

 

Jacobus filius quondam (dg: W) Walteri die Vrieze van den Leempoel 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

quondam Zibberti van der Scueren totam partem et omne jus sibi 

competentes #sibi de morte dicti quondam Zibberti successione advolutas 

et post mortem (dg: mg) Elizabeth relicte dicti Zibberti advolvendas# 

[in] omnibus hereditatibus dictis moer dicti quondam Zibberti sitis in 

loco dicto dat Huusvenne ut dicebat supportavit Nijcholao de Luijssel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 223v 03 do 01-04-1389. 

Nijcholaus Wisschart van Os en Everardus zvw Johannes gnd Weijndelen soen 

verkochten aan Gertrudis ndvw Egidius gnd Bernts soen een lijfpacht van 1 

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

(1) een stuk land, 4½ lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd op dat 

Westervelt, tussen een waterlaat enerzijds en wijlen Bollekinus Vrancken 

soen anderzijds, (2) een stuk land, 4½ lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd 

op dat Westervelt, tussen wijlen Rutgherus Pijn van Derenborch enerzijds en 

Henricus Bits anderzijds, (3) een tuin van voornoemde Everardus, in 

Nistelrode, tussen wijlen Henricus van Merlaer enerzijds en Rutgherus van 

Tiel anderzijds, (4) een stuk land van voornoemde Everardus, in Nistelrode, 

ter plaatse gnd op Wijen, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en Johannes 

gnd Swart anderzijds. 

 

Nijcholaus Wisschart de Os (dg: li) et Everardus filius quondam Johannis 

dicti Weijndelen soen legitime vendiderunt Gertrudi filie naturali 

quondam (dg: Berna) Egidii dicti Bernts soen vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex pecia 

terre quatuor et dimidium lopinos siliginis in semine capiente sita in 

parochia de Os ad locum dictum op dat Westervelt inter aqueductum dictum 

waterlaet ex uno et inter hereditatem (dg: Boll) quondam Bollekini 

Vrancken soen ex alio item ex pecia terre quatuor et dimidium lopinos 

siliginis in semine capiente sita in parochia (dg: de Os) et loco 

predictis inter hereditatem quondam Rutgheri Pijn de Derenborch ex uno et 

inter !et inter hereditatem Henrici Bits ex alio atque (dg: de) ex et 

(dg: area dicti) orto dicti (dg: ve) Everardi sito in parochia de 

Nijsterle inter hereditatem quondam (dg: Mathei Becke) Henrici de Merlaer 

ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Tiel ex alio (dg: ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam) atque ex pecia terre (dg: 

sit) dicti Everardi sita in dicta parochia de Nijsterle ad locum dictum 

                         
51 Aanvulling op basis van BP 1178 f 053r 13. 
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op Wijen inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Swart ex alio ut dicebant promittentes super 

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

et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes Aa et W datum 

supra. 

 

BP 1178 f 223v 04 do 01-04-1389. 

Johannes van Audenhoven droeg over aan hr Ancelmus van Baest priester, tbv 

kvw Franco van Baest, een beemd gelegen in de beemden van Oirschot, ter 

plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd Heijn Papen Broec, tussen een dijk 

behorend aan voornoemde Johannes van Audenhoven enerzijds en Jacobus zv 

Jacobus van Baest anderzijds, van welke eerstgenoemde beemd Johannes 

Everaets soen van Spoerdonc, Henricus van der Heijden, Walterus die Cort, 

Willelmus zv Willelmus die Cort, Willelmus van der Vloet ev Jutta van 

Ellaer, Theodericus van der Vloet zv Johannes van der Vloet en Egidius van 

der Scueren, elk, een stuk beemd gekocht hadden van voornoemde Franco van 

Baest; de beemd was belast met cijnzen aan hr Johannes van Berlaer heer van 

Helmond en van Keerberch, daaruit door eerstgenoemde Johannes beloofd. 

 

Johannes de Audenhoven (dg: pr) pratum (dg: s) quoddam situm in pratis de 

Oerscot #in loco dicto Wippenhout# in loco dicto in Heijn Papen Broec 

inter aggerem quendam spectantem ad dictum Johannem de Audenhoven ex uno 

et inter hereditatem Jacob[i] filii (dg: q) Jacobi de Baest ex alio et de 

(dg: de) quo prato primodicto Johannes Everaets soen de Spoerdonc (dg: ex 

...) quandam peciam prati et Henricus van der Heijden unam peciam prati 

et Walterus die (dg: Koc una) Cort una peciam prati et Willelmus filius 

Willelmi die Cort unam peciam prati atque Willelmus (dg: s) van der Vloet 

maritus Jutte de Ellaer unam peciam prati et Theodericus van der Vloet 

(dg: unam peciam prati necnon) filius Johannis van der Vloet unam peciam 

prati necnon Egidius van der Scueren unam peciam prati erga Franconem de 

(dg: Bas) Baest emendo acquisiverant prout in litteris scabinorum dicebat 

contineri prout primodictum pratum ibidem est situm supportavit domino 

Ancelmo de Baest presbitro ad opus liberorum dicti quondam Franconis de 

Baest promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis censibus domino Johanni de Berlaer domino de Helmont et de 

Keerberch exinde (dg: a di) solvendis et a (dg: dicto) primodicto Johanne 

exinde promissis. Testes W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 05 do 01-04-1389. 

Johannes van Merewijc beloofde Arnoldus van den Venne schadeloos te houden 

van 11 Brabantse dobbel, die voornoemde Johannes en Emondus zvw Johannes 

van Ghemert beloofd hadden aan Johannes van Wetten. 

 

Johannes de Merewijc promisit super omnia Arnoldo van den Venne quod ipse 

Johannes dictum Arnoldum indempnem servabit (dg: a X) ab XI Brabant 

dobbel quos dictus Johannes et Emondus filius quondam Johannis de Ghemert 

promiserunt Johanni de Wetten in litteris scabinorum ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 06 do 01-04-1389. 

Petrus Mersman van Os verkocht aan Lambertus van Middelrode smid 1 morgen 

land, ter plaatse gnd Rosmaat, tussen wijlen Ghibo Pels enerzijds en 

Elizabeth Rovers anderzijds, belast met 3 pond geld. 

 

Petrus Mersman #de Os# unum iuger (dg: s) terre situm (dg: in parochia de 

Os) in loco dicto Rosmaet inter hereditatem Ghibonis quondam Pels ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth Rovers ex alio ut dicebat vendidit 

Lamberto de Middelrode fabro promittens warandiam (dg: et obligationem 

deponere) #et obligationem deponere# tamquam de hereditate ab omnibus 

aggeribus et onere libera exceptis tribus libris monete exinde solvendis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 07 do 01-04-1389. 

Johannes zv Petrus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Petri Mersman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 08 vr 02-04-1389. 

Theodericus Bartholomei maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door hr Theodericus Rover ridder met zijn goederen. 

 

Theodericus Bartholomei omnes vendiciones et aienaciones factas per 

dominum Theodericum Rover militem cum suis bonis calumpniavit. Testes Aa 

et W datum sexta post letare. 

 

BP 1178 f 223v 09 vr 02-04-1389. 

Albertus zvw Henricus van Kessel en Willelmus zvw Henricus van Broechoven 

ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus van Kessel verkochten aan Hermannus zv 

Ludovicus Eefsen soen een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus van 

Kessel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed eertijds van 

Johannes Bertouts, nu van Jacobus gnd Scoerwegge, enerzijds en erfgoed van 

wijlen Godefridus Zebrechts anderzijds, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 3 pond 8 schelling geld. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel et Willelmus (dg: de) filius 

quondam Henrici de Broechoven maritus et tutor legitimus Elizabeth eius 

uxoris filie dicti quondam Henrici de Kessel domum et aream dicti quondam 

Henrici de Kessel sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

#dudum# Johannis Bertouts (dg: ex uno et inter) nunc ad Jacobum dictum 

Scoerwegge spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi 

Zebrechts (dg: s) ex alio et quam nunc ad se spectare dicebat vendiderunt 

Hermanno filio (dg: Lod) Ludovici Eefsen soen promittentes super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu trium librarum et octo solidorum monete exinde 

solvendis. Testes (dg: W et Coptiten) datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 10 vr 02-04-1389. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 11 vr 02-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 200 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus ducentos Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 12 vr 02-04-1389. 

Gertrudis wv Johannes van Gheffen droeg over aan haar kinderen Conrardus, 

Ermgardis en Gertrudis haar vruchtgebruik in een stuk land, hofstad en 

tuin, in Geffen, tussen Franco Herinc zvw Johannes gnd Calen enerzijds en 

Conrardus zvw Lambertus Coenen soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan een gemene steeg aldaar. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Gheffen cum tutore suum usufructum 

quem habuit in #pecia terre# domistadio #et orto# sitis in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Franconis Herinc filii quondam Johannis dicti 

Calen ex uno et inter hereditatem Conrardi filii quondam Lamberti Coenen 

soen ex alio tendentibus a communi platea retrorsum ad quandam #communem# 

stegam ibidem ut dicebat supportavit Conrardo Ermgardi et Gertrudi suis 
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liberis promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 13 ma 05-04-1389. 

Goeswinus van Best maande 3 achterstallige jaren van (1) de helft in een 

b-erfcijns van 30 schelling, die wijlen Godescalcus van Bladel beurde, 

gaande uit een erfgoed van wijlen Cristianus van Zonne, in Den Bosch, aan 

de plaats gnd Weverplaats, (2) 1/3 deel van een b-erfcijns van 35 groten, 

die Godefridus Posteel aan voornoemde wijlen Godescalcus van Bladel 

betaalde, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, (3) 1/3 

deel van alle cijnzen en pachten, die voornoemde wijlen Godescalcus beurde 

uit verschillende erfgoederen. 

 

Goeswinus de Best (dg: ter) medietatem ad se spectantem in hereditario 

censu triginta solidorum quem (dg: dictus) quondam Godescalcus de Bladel 

solvendum habuit hereditarie ex hereditate quondam Cristiani de Zonne 

sita in Busco ad locum dictum Weverplaets item (dg: medietatem he) 

terciam partem hereditarii censu XXXV grossorum quem Godefridus Posteel 

dicto quondam Godescalco de Bladel solvere tenebatur ex hereditate sita 

in Busco ultra pontem piscium atque terciam partem omnium censuum et 

paccionum quos dictus quondam Godescalcus habuit ex hereditatibus 

quibusque ut dicebat (dg: ...) et quas ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes Aa et W datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 223v 14 ma 05-04-1389. 

Goeswinus zv Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Arnoldus 

Hake zv Godescalcus van Bladel. 

 

Goeswinus filius Johannis de Best hereditariam paccionem XII modiorum 

siliginis mensure de Busco venditam sibi ab Arnoldo Hake filio Godescalci 

de Bladel prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 223v 15 ma 05-04-1389. 

Johannes zvw Walterus van Hijntam en Walterus nzvw voornoemde Walterus 

maakten bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Henricus van Hijntam met zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Walteri de Hijntam et Walterus filius naturalis 

dicti quondam Walteri omnes vendiciones (dg: per) alienaciones et 

obligationes factas per Henricum de Hijntam cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 06 f. 224. 

 Secunda post judica: maandag 05-04-1389. 

 anno LXXXIX mensis aprilis die quinta: maandag 05-04-1389. 

 Quinta post judica: donderdag 08-04-1389. 

 

BP 1178 f 224r 01 ma 05-04-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Godefridus Roefs soen van 

Stiphout een b-erfcijns van 2 groten tournoois geld van de koning van 

Frankrijk, die Rodolphus gnd Roef Heijlwigen soen beloofd had met Sint-

Remigius te betalen, en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

die voornoemde Rodolphus Roef beloofd had met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit 3 stukken land, in Stiphout, (1) tussen Johannes zv 

Henricus Roefs soen enerzijds en kvw Jutta die Gruijtstere anderzijds, (2) 

tussen Godefridus van Heijdenbraken enerzijds en Henricus van Stiphout 

anderzijds, (3) tussen Arnoldus Kolkarts enerzijds en kvw Willelmus die 

Snider, met een waterlaat ertussen, anderzijds. 
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Solvit. 

Laurencius filius quondam Johannis de (dg: Gher..) Gherwen hereditarium 

censum duorum grossorum Turonensium denariorum monete [regis] Francie 

quem Rodolphus dictus Roef Heijlwigen soen promisit se daturum et 

soluturum hereditarie Remigii et hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont quam dictus Rodolphus Roef promiserat se 

daturum et soluturum hereditarie purificationis et supra tres pecias 

terre infrascriptas traditurum et deliberaturum de tribus peciis terre 

sitis in parochia de Stiphout quarum una inter hereditatem Johannis filii 

Henrici Roefs soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Jutte 

die Gruijtstere ex alio altera inter !inter hereditatem Godefridi de 

Heijdenbraken ex uno et inter hereditatem Henrici de Stiphout ex alio et 

tercia inter hereditatem Arnoldi Kolkarts ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi die Snider quodam aqueductu (dg: inter) dicto 

waterlaet interiacente ex alio prout in litteris vendidit Godefrido (dg: 

dicto filio) Roefs soen #de Stiphout# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

et W datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 224r 02 ma 05-04-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen ev Enghela dvw Willelmus van den Velde 

verkocht aan Henricus van den Berghe en Johannes zvw voornoemde Willelmus 

van den Velde het deel dat aan hem en zijn vrouw was gekomen na overlijden 

van Elizabeth evw voornoemde Willelmus en mv voornoemde Enghela, in alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Elizabeth, gelegen onder Stiphout, op de 

akkers aldaar, belast met 3 oude groten aan de heer van Helmond, namens 

voornoemde Laurencius jaarlijks in Dinther te betalen. Twee brieven; 

overhandigen aan een van hen. 

 

Solverunt ambo. Duplicetur. 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen maritus et tutor legitimus 

Enghele sue uxoris filie quondam Willelmi van den Velde totam partem et 

(dg: par) omne jus sibi et dicte sue uxori de morte Elizabeth uxoris olim 

dicti quondam Willelmi et matris olim dicte Enghele jure successione 

advolutas in omnibus hereditatibus dicte quondam Elizabeth quocumque 

locorum infra parochiam de Stiphout supra agros ibidem sitis ut dicebat 

vendidit Henrico van den Berghe et Johanni filio dicti quondam Willelmi 

van den Velde promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis III aude grossorum! antiquorum! domino de Helmont ex parte dicti 

Laurencii #solvendis et# in Dijnter annuatim tradendis. Testes datum 

supra. Duplicetur. Traditur alteri eorum. 

 

BP 1178 f 224r 03 ma 05-04-1389. 

Broeder Johannes Stierken zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini gaf uit aan 

Johannes Gherijs 1/5 deel (1) in een stenen huis52 en erf van wijlen 

Johannes Stierken, grootvader van voornoemde broeder Johannes Stierken, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Zibertus van Hoculem 

enerzijds en erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel anderzijds, (2) in 

alle wegen en toebehoren van voornoemd stenen huis en erf, (3) in alle 

erfgoederen en een brug van voornoemde wijlen Johannes Stierken, achter 

voornoemd huis en erf gelegen, zowel aan deze als aan gene zijde van de 

stromen, (4) in een kamp van voornoemde wijlen Johannes Stierken, achter 

voornoemd stenen huis, naast erfgoed van wijlen Gheerlacus Cnode, (5) in 

een b-erfcijns van 16 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (5a) een huis en erf in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, waarin Gerardus zvw Henricus zv Gerardus Steenbakker 

woonde, (5b) geheel de erfgoederen, zowel aan deze als aan gene zijde van 

het water, bij voornoemd huis behorend, welke cijns van 16 pond voornoemd 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling mbt dit huis. 
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geld voornoemde wijlen Johannes Stierken gekocht had van Johannes van Haren 

szvw Walterus zv Walterus Colen soen; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 5 oude schilden, evenveel 

voor elke oude schild als de stad Den Bosch ten tijde zal geven en 

ontvangen voor een oude schild, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

12-1389). 

 

Frater Johannes Stierken filius Willelmi filii quondam (dg: Willelmi) 

Arnoldi Tielkini unam quintam partem ad se spectantem in domo lapidea et 

area (dg: cum) quondam Johannis Stierken avi olim dicti fratris Johannis 

Stierken sitis in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Ziberti de 

Hoculem ex uno et inter hereditatem quondam Godescalci de Bladel ex alio 

atque in (dg: v) omnibus viis et attinentiis ad dictam domum lapideam et 

aream (dg: consisten) spectantibus atque in omnibus hereditatibus et 

ponte dicti quondam Johannis Stierken (dg: ad si) sitis retro dictam 

domum et aream tam infra (dg: quam atq) aquam quam ultra aquas ibidem 

decurrentes sitis atque in quodam campo dicti quondam Johannis Stierken 

retro dictam domum (dg: et aream) lapideam (dg: inter) #juxta# 

hereditatem quondam Gheerlaci Cnode ut dicebat (dg: dedit) insuper in 

hereditario censu sedecim librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendo hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi in qua Gerardus filius quondam 

Henrici filii Gerardi Lapicide commorari consuevit atque ex totis 

hereditatibus ibidem tam ultra aquam quam citra aquam ad dictam domum 

spectantem sitis quem censum XVI librarum dicte monete dictus quondam 

Johannes Stierken erga Johannem de Haren generum quondam Walteri filii 

(dg: quond) Walteri Colen soen emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Gherijs cum 

omnibus et jure ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditario censu quinque aude scilde 

scilicet tantum pro quolibet aude scilt quantum oppidum de Busco (dg: ..) 

tempore dabit et recipiet pro (dg: quol) aude scilt dandis sibi ab alio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Domini #proxime futuro# ex dicta quinta parte promittens (dg: 

ratam servare .. w) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum (dg: supra .) Aa 

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 224r 04 ma 05-04-1389. 

Henricus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224r 05 ma 05-04-1389. 

En voornoemde Johannes of, na hem, zijn kinderen verwekt bij zijn vrouw 

Hilla dv Willelmus zv Arnoldus Tielkini, resp. de erfg van voornoemde 

kinderen kunnen voornoemde cijns van 5 oude schilden vestigen op een ander 

erfgoed in den Bosch, zolang voornoemde broeder Johannes leeft; na 

overlijden van voornoemde broeder Johannes mogen ze de cijns lossen, elke 

oude schild met 16 oude schilden volgens voornoemde waarde. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen en Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini. 

 

A. 

Et poterit ipse Johannes seu #post# eum sui (dg: heredes) #liberi# ab eo 

et Hilla sua uxore filia (dg: quondam) Willelmi filii Arnoldi Tielkini 

pariter geniti #seu generandi# seu heredes eorum liberorum (dg: redim) 

dictum censum quinque aude scilde assignare ad et supra aliam (dg: -s) 

hereditatem (dg: -s) in Busco sitam pro solucione huiusmodi census satis 
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securas quamdiu scilicet frater Johannes vixerit in humanis et post 

decessum dicti fratris Johannis redimere et quitare semper post decessum 

dicti fratris Johannis quando eis placuerit et visum fuerit expedire 

quemlibet aude scilt dicti redditus cum XVI aude scilde (dg: seu) iuxta 

dictam valorem scilicet dandis (dg: et) cum arrestadiis si que 

defecerint. Acta in camera presentibus dictis scabinis et Willelmo filio 

Arnoldi Tielkini datum anno LXXXIX mensis aprilis die quinta hora nona. 

 

BP 1178 f 224r 06 ma 05-04-1389. 

Voornoemde Johannes Gerijs beloofde aan voornoemde broeder Johannes 50 oude 

schilden, of zoveel in andere pecunia als de stad Den Bosch voor een oude 

schild ten tijde van de betaling zal nemen en omntvangen, met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) te betalen, en hetzelfde bedrag met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Dictus Johannes Gerijs promisit dicto fratri Johanni L aude scilde seu 

tantum (dg: quantum) in alia pecunia quantum oppidum de Busco pro (dg: 

quo) uno aude scilt tempore solucionis capiet et recipiet ad nativitatis 

Johannis proxime futurum et tantum in festo nativitatis Domini proxime 

futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224r 07 do 08-04-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Johannes gnd Hughe zv 

Johannes gnd Hughe van Vechel een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een hofstad, huis, 

tuin en aangelegen akker van Johannes Enskens, in Someren, tussen 
?Theodericus Snoec enerzijds en kinderen gnd van Eijcke anderzijds, welke 

pacht voornoemde Laurencius gekocht had van Johannes zvw Henricus Steijnen 

en Arnoldus gnd Bruijstens zvw Henricus Bruijn van Os. Zouden voornoemde 

hofstad, huis, tuin en akker voor de betaling van deze pacht worden 

opgegeven, zou dan voornoemde koper daarop zijn recht verhalen, en zou dan 

bevonden worden dat voornoemde hofstad, huis, tuin en akker van onvoldoende 

waarde zijn, dan zal voornoemde Laurencius aan voornoemde koper een 

erfpacht geven van ½ mud rogge, gaande uit goederen en erfgoederen van 

voornoemde verkoper. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de (dg: .) Zoemeren solvendam 
!solvendam hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex 

domistadio domo et orto Johannis Enskens et ex agro terre dicti Johannis 

(dg: ..) Enskens eis adiacente sitis in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem [?Theode]rici Snoec ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum de Eijcke ex alio quam paccionem dictus (dg: Jo) Laurencius erga 

Johannem filium quondam Henrici Steijnen et Arnoldum dictum Bruijs-(dg: 

so)-tens filium quondam #(dg: ...)# Henrici Bruijn de Os emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit #vendidit# Johanni dicto Hughe 

filio Johannis dicti Hughe de Vechel cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione si dicti #domistadium# domus ortus et ager imposterum 

dimittentur pro solucione dicte paccionis et dictus emptor extunc 

prosecutus fuit jus seu pro sufficientia et valore (dg: eorum) dicte 

paccionis ad et supra dictos #domistadium# domum ortum et agrum #et alia 

bona ad hoc obligata# ?j et extunc (dg: ju) via juris inventum fuerit 

dictos #domistadium# domum ortum et agrum fore minus valentes (dg: et non 

q) pro solucione dicte paccionis quod extunc in hoc eventu dictus 

Laurencius venditor dabit et exsolvet dicto emptori in subsidium 

huiusmodi insufficientie hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

dicte mensure de et ex bonis et hereditatibus dicti (dg: emp) venditoris 

ut idem venditor recognovit et super omnia promisit. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum quinta post (dg: ..) judica. 
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BP 1178 f 224r 08 do 08-04-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen droeg over aan voornoemde Johannes 

Hughe een b-erfcijns van 1 oude schild van goed goud en juist gewicht en 2 

oude groten of ander paijment van dezelfde waarde, die Mathijas gnd Oeden 

soen schoenmaker van Stiphout beloofd had aan voornoemde Laurencius, met 

Lichtmis op de onderpanden te betalen, gaande uit (1) 3 stukken land, in 

Stiphout, (1a) tussen Johannes van den Velde enerzijds en Henricus van den 

Broec anderzijds, (1b) op de plaats gnd op den Ham, tussen Johannes gnd 

Nouts soen enerzijds en kv Henricus van den Broec anderzijds, (1c) op de 

plaats gnd op Scoerbeemt, tussen Godefridus Roefs soen enerzijds en kv 

Willelmus van den Velde anderzijds, (2) 2 stukken beemd, in Stiphout, (2a) 

naast erfgoed van Johannes Lanen soen, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen 

voornoemd erfgoed van Johannes Lanen soen, (2b) ter plaatse gnd in die 

Loebeemt, naast Henricus gnd van den Velde. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen hereditarium censum unius 

aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati boni auri et iusti 

ponderis et duorum grossorum antiquorum seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Mathijas dictus Oeden soen sutor de Stiphout promisit se 

daturum et soluturum dicto Laurencio hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendum ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Stiphout quarum una inter hereditatem Johannis van den Velde 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Broec ex alio altera supra 

locum op den Ham inter hereditatem Johannis dicti Nouts soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum Henrici van den Broec ex alio et tercia supra 

locum dictum op Scoerbeemt inter hereditatem Godefridi Roefs soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum Willelmi van den Velde ex alio sunt 

situate atque ex duabus peciis prati sitis in dicta parochia quarum una 

iuxta hereditatem Johannis Lanen soen et que pecia prati annuatim 

dividitur contra jamdictam hereditatem dicti Johannis Lanen soen et 

altera in loco dicto in die Loebeemt contigue iuxta hereditatem Henrici 

dicti van den Velde sunt site prout in litteris supportavit dicto Johanni 

Hughe cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 07 f. 224v. 

 Quarta post judica: woensdag 07-04-1389. 

 Sexta post judica: vrijdag 09-04-1389. 

 anno LXXXIX mensis aprilis die septima: woensdag 07-04-1389. 

 Quinta post judica: donderdag 08-04-1389. 

 anno LXXXIX mensis aprilis die octava: donderdag 08-04-1389. 

 

BP 1178 f 224v 01 wo 07-04-1389. 

Gertrudis wv Henricus Posteels zvw Godefridus Posteel droeg over aan haar 

zoon Godefridus, tbv hem en haar kinderen Aleijdis, Matheus de oudere, 

Nijcholaus, Matheus de jongere, Henricus en Elizabeth, haar vruchtgebruik 

in een stuk erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoed van 

Petrus gnd Pijnappel en Matheus zvw voornoemde Godefridus Posteel, tussen 

voornoemde erfgoederen van Petrus en Matheus, met een weg van 6 voet 

breedte ertussen, enerzijds en de stadsmuur anderzijds, met beide einden 

strekkend aan erfgoederen van wijlen Adam gnd Cop, en in het recht, 

behorend aan voornoemde wijlen Godefridus Posteel, in voornoemde stadsmuur, 

bogen en een rondeel in voornoemde muur, naast voornoemd erfgoed. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici Posteels filii quondam Godefridi 

Posteel cum tutore suum usufructum sibi competentem in quadam pecia 

hereditatis sita in Busco ultra pontem piscium retro hereditatem Petri 

dicti Pijnappel et Mathei filii dicti quondam Godefridi Posteel (dg: ex) 

inter easdem hereditates Petri et Mathei iamdictorum quadam via sex 

pedatas in latitudine continente interiacente ex uno et inter murum (er 

staat: nnurum) oppidi de Busco ex alio tendente cum (dg: uno) #utroque# 
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fine ad hereditates quondam Ade dicti Cop simul (dg: cum) et in jure quod 

dicto quondam Godefrido Posteel competebat in dicto muro dicti opidi et 

in arcubus dictis boeghen et in edificio dicto rondeel in eodem muro 

consistentibus sitis iuxta dictam peciam hereditatis supportavit 

Godefrido suo filio ad opus sui et ad opus Aleijdis Mathei senioris 

Nijcholai Mathei junioris Henrici et Elizabeth suorum liberorum 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et (dg: Neij) W datum quarta post judica. 

 

BP 1178 f 224v 02 vr 09-04-1389. 

Voornoemde Godefridus zvw Henricus Posteel en Arnoldus van Vladeracken zv 

Elizabeth ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus droegen bij wijze van 

erfwisseling over aan Theodericus Posteel zvw voornoemde Godefridus Posteel 

voornoemd stuk erfgoed met gebouwen en met het recht, aan voornoemde wijlen 

Godefridus Posteel behorend, in voornoemde muur, bogen en rondeel. 

Transportanten en Gertrudis wv voornoemde Henricus beloofden dat Matheus de 

oudere, Nijcholaus, Matheus de jongere, Henricus en Elizabeth, minderjarige 

kvw voornoemde Henricus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Dicti Godefridus filus quondam Henrici Posteel et Arnoldus de Vladeracken 

filius Elizabeth maritus et tutor et tutor legitimus (dg: El) Aleijdis 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici dictam peciam hereditatis cum suis 

edificiis simul cum (dg: d) jure quod dicto quondam Godefrido Posteel 

competebat in dicto muri et in arcubus et in edificio dicto rondeel 

predictis supportaverunt Theoderico Posteel filio dicti quondam Godefridi 

Posteel cum (dg: litteris et al) omnibus litteris et jure occacione in 

modum de..... hereditarie permutationis etc promittens (dg: et c) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper et cum 

eis Gertrudis relicta dicti quondam Henrici cum tutore (dg: quod ipsi) 

super omnia quod ipsi Matheum seniorem filium dicti quondam Henrici 

Nijcholaum Matheum juniorem filii dicti quondam Henrici et Henricum et 

Elizabeth liberos dicti quondam Henrici quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super premissis ad opus dicti Theoderici facient renunciare. 

Testes Aggere et Dordrect datum sexta post judica. 

 

BP 1178 f 224v 03 vr 09-04-1389. 

Petrus van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de (dg: Eij) Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 04 vr 09-04-1389. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Gertrudis, tbv haar en haar 

voornoemde kinderen, een n-erfcijns53 van 10 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemde goederen. Hij mag altijd de gebouwen van 

voornoemd erfgoed verwijderen. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum dicte Gertrudi #ad 

opus sui et suorum liberorum predictorum# hereditarium censum X solidorum 

monete hereditarie nativitatis Domini ex premissis hoc addito quod 

poterit #semper# edificia #dicte hereditatis# amovere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 224v 05 vr 09-04-1389. 

Voornoemde Theodericus droeg bij wijze van erfwisseling over aan voornoemde 

Gertrudis tbv haar kinderen, verwekt door wijlen Henricus Posteel, ¼ deel54 

in een kamp ter plaatse gnd Heukenbroek, op de plaats gnd Bieshaar, tussen 

                         
53 Zie → BP 1182 p 500v 02 za 09-07-1401 (4), deling van goederen, waaronder 

deze erfcijns. 
54 Zie → BP 1182 p 500v 03 za 09-07-1401 (3) en → BP 1182 p 501r 01 za 09-

07-1401 (3), deling van goederen, onder meer dit ¼ deel. 
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Conrardus Writer enerzijds en Reijnerus metten Crummen Halze anderzijds, 

welk kamp voornoemde wijlen Godefridus Posteel verworven had van Conrardus 

Writer. 

 

Dictus Theodericus quartam partem ad se spectantem in quodam (dg: q) 

campo sito in loco dicto Huekenbroec super locum dictum Bieshaer inter 

hereditatem Conrardi Writer ex uno et inter hereditatem Reijneri metten 

Crummen Halze ex alio quem campum dictus quondam Godefridus Posteel erga 

Conrardum Writer acquisiverat prout in litteris supportavit dicte 

Gertrudi in modum directe permutationis (dg: etc testes datum supra) ad 

opus liberorum (dg: sui) a dicta et dicto quondam Henrico Posteel pariter 

genitorum cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 06 wo 07-04-1389. 

Godefridus Donnencop zvw Henricus van der Laerscot verkocht aan Jutta wv 

Willelmus gnd Gerijts soen Wambusticker een b-erfcijns van 6 pond geld, een 

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

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

Franco bakker enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Koc anderzijds, 

(2) de tuin en gebouwen achter voornoemd huis en erf, over het water, (3) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes die Snider en 

Johannes Snellart zvw Snellart gnd Bruijnen soen van Uden met Lichtmis 

leveren, uit erfgoederen in Uden, ter plaatse gnd aan het Ven, welke cijns 

Arnoldus Sceijdemaker gekocht had van voornoemde Johannes Snellart, welke 

cijns voornoemde Arnoldus Sceijdemaker geschonken had aan zijn schoonzoon 

voornoemde Godefridus en diens vrouw Johanna dv voornoemde Arnoldus. 

 

Godefridus Donnencop filius quondam Henrici van der Laerscot hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Franconis pistoris ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi dicti Koc ex alio atque ex orto cum eius edificiis #sito# retro 

dictam domum et aream ultra aquam ibidem et ad dictam domum et aream 

pertinente insuper ex hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco quam Johannes die Snider (dg: p..nto Joh) Johannes Snellart 

filius quondam Snellart dicti (dg: Bruijn fi) Bruijnen soen de Uden 

solvere tenetur purificationis ex hereditatibus sitis in parochia de Uden 

ad locum dictum aen tFenne et quem censum Arnoldus Sceijdemaker erga 

dictum Johannem (dg: Sne..) Snellart emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem (dg: dic) censum dictus Arnoldus Sceijdemaker dicto 

Godefrido suo genero cum Johanna sua uxore filia dicti Arnoldi pridem 

(dg: dederat) supportaverat nomine dotis prout hoc et alia in litteris 

continentur (dg: supportavit) vendidit Jutte relicte quondam Willelmi 

dicti Gerijts soen Wambusticker cum predictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Arnoldi et quorumcumque heredum dicti Arnoldi Sceijdemaker 

deponere. Testes (dg: d) Aa et W datum quarta post judica. 

 

BP 1178 f 224v 07 wo 07-04-1389. 

Mr Johannes zvw Bruijstinus van Andel snijder verklaarde dat jkvr Margareta 

wv Walterus van Erpe alle schulden heeft voldaan, die voornoemde wijlen 

Walterus en jkvr Margareta verschuldigd waren aan voornoemde mr Johannes, 

en ontlastte haar van al zijn aanspraken op haar en haar goederen. 

 

Magister Johannes filius quondam Bruijstini de Andel sartor palam 

recognovit sibi per domicellam Margaretam relictam quondam Walteri de 

Erpe fore satisfactum ab omnibus debitis et promissionibus et 

obligationibus quas dictus quondam Walterus et domicella Margareta 

predicta seu alter eorundem (dg: fuerant) debebant dicto magistro Johanni 

in litteris vel extra litteras a quocumque tempore evoluto #usque in diem 
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presentem# et ab (dg: h) omnibus impeticionibus quibus mediantibus ipse 

dictos Walterum et domicellam Margaretam seu eorum bona et heredes 

impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

quacumque occacione clamans inde quitum et promisit super habita et 

habenda quod (dg: ip) nec ipse (dg: .) nec sui heredes nunquam impetent 

dictam domicellam Margaretam nec eius bona occacione premissorum (dg: 

in). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 08 wo 07-04-1389. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van Arnoldus van Ghele 

in aanwezigheid van schepenen, Leonius van Erpe en Albertus van Uden. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis Leonio de Erpe (dg: Andrea) 

#Alberto# de Uden acta in domo Arnoldi de Ghele anno LXXXIX mensis 

aprilis die septima hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 224v 09 wo 07-04-1389. 

Voornoemde jkvr Margareta ontlastte voornoemde mr Johannes van al de rogge 

en al het geld, waarvoor zij voornoemde mr Johannes voor schepenen van Den 

Bosch had laten dagen, en die zij daarbij had verworven. 

 

Domicella Margareta predicta quitum clamavit #dictum magistrum Johannem# 

ab (dg: omnibus pecuniarum summis) omni siligine et pecunia pro qua ipsa 

fecerat citari dictum magistrum Johannem coram scabinis in Busco et quas 

ipsa via juris mediante huiusmodi citatione assecuta fuerat supra dictum 

magistrum Johannem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 10 wo 07-04-1389. 

Theodericus van der Poerten beloofde aan Wiskinus zvw Theodericus Neven 28 

Hollandse gulden of de waarde en 20 plakken met Sint-Jacobus aanstaande (zo 

25-07-1389) te betalen. 

 

Theodericus van der Poerten promisit Wiskino (dg: sartori) filio quondam 

Theoderici Neven (dg: Neve) XXVIII Hollant gulden seu valorem et XX 

placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 11 do 08-04-1389. 

Henricus Groeve verkocht aan Goeswinus zvw Willelmus van Beke (1) een 

schuur met ondergrond, een bakhuis met ondergrond, en aangelegen tuin en 

boomgaard, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezellaer, beiderzijds 

tussen de gemene weg, strekkend met een eind aan Ludovicus gnd Lode Eefsen 

soen en met het andere eind aan de gemene weg, (2) een kamp gnd dat 

Kalverkempke, aldaar, tegenover voornoemde schuur, over de gemene weg, 

tussen Petrus Wouters soen enerzijds en de gemene weg anderzijds, belast 

met 2 penning nieuwe cijns aan de grondheer, een b-erfcijns van 4½ 

schelling gemeen paijment aan het gasthuis van Oirschot en aan de kerk van 

Beers, 12 penning gemeen paijment aan de vicarius van Gestel bij Herlaer, 

een b-erfcijns van 30 schelling, geld waarin deze aan de H.Geest van Gestel 

moeten worden betaald, ½ roede dijk in de dijk van Herlaer, en een vak van 

het kerkhof van Gestel. 

 

Henricus Groeve horreum cum suo fundo et domum dictam bachuus cum eius 

fundo et ortum et pomerium eis adiacentes sitos in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto Hezellaer inter hereditatem (dg: Luod) inter 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Ludovici dicti Lode Eefsen soen et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut dicebat atque (dg: peciam he) #quendam# campum dictum 

dat Kalverkempken situm (dg: in di) ibidem in opposito dicti horrei ultra 

communem plateam inter hereditatem Petri Wouters soen ex uno et inter 
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(dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: here) Goeswino filio quondam Willelmi de Beke promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: CC) II denariis (dg: 

communis pagamenti) novi census domino fundi et hereditario censu quatuor 

et dimidii solidorum communis pagamenti (dg: capitulo de Oerscot) 

hospitali de Oerscot et ecclesie de Berze exinde solvendis atque XII 

denariis communis pagamenti vicario de Ghestel predicta (dg: exinde) et 

hereditario censu (dg: ce) triginta solidorum monete in qua huiusmodi XXX 

solidi mense sancti spiritus in Ghestel predicta sunt solvendi ex 

premissis solvendis et (dg: cu) dimidia virgata aggeris ad premissa (dg: 

sita) spectante sita in aggere de Herlaer (dg: ad p) ut dicebat atque 

particula dicta een vacke de cijmiterio ecclesie de Ghestel predicta (dg: 

...) ad hoc spectante. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 224v 12 do 08-04-1389. 

Walterus van der Braken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus van der Braken prebuit et reportavit. Testes Aa et Dordrect 

datum supra. 

 

BP 1178 f 224v 13 do 08-04-1389. 

Voornoemde Goeswinus droeg voornoemde zaken over aan hr Walterus van 

Strathem bij Eijndoven priester. Getuigen waren Henricus Grove, Goeswinus 

Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus, Theodericus Posteel en Arnoldus van 

Gheel. 

 

A. 

Dictus Goeswinus premissa supportavit domino Waltero de Strathem #prope 

Eijndoven# presbitro promittens ratam servare et contra non venire ?etc. 

Acta in camera presentibus Henrico Grove Goeswino Moedel filio quondam 

Bertoldi filii Theoderici Theoderico Posteel Arnoldo de Gheel etc anno 

LXXXIX mensis aprilis die octava hora none. 

 

BP 1178 f 224v 14 do 08-04-1389. 

Voornoemde hr Walterus beloofde aan Henricus Groeve 18 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), en hetzelfde bedrag met 

Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus dominus Walterus promisit Henrico Groeve XVIII Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum et tantum a (dg: prox) 

purifications proxime (dg: ul) futuro ultra duos annos persolvendum. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf7 B 08 f. 225. 

 Quinta post judica: donderdag 08-04-1389. 

 

BP 1178 f 225r 01 do 08-04-1389. 

Johannes en Aleijdis, kvw Johannes gnd Ackerman, gaven uit aan ....... 

....... soen een stuk land gnd dat Zoerland, in Oirschot ter plaatse gnd 

Best, tussen Arnoldus Rover van der Lake enerzijds en Willelmus gnd Sciet 

anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene heide; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Best te leveren. 

 

Solvit Johannes. 

Johannes et Aleijdis liberi quondam Johannis dicti (dg: Ackerman) 

Ackerman cum tutore peciam terre dictam dat Zoerlant sitam in parochia de 

Oers[cot in loco dicto Best] inter hereditatem Arnoldi Rover van der Lake 

ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Sciet ex alio tendentem cum 

uno fine ad communem mericam dederunt ad hereditariam paccionem ....... 

....... soen ab eodem etc pro hereditaria paccione octo lopinorum 
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siliginis mensure de (dg: Oerscort Oers) Oerscot danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Best predicto [tradenda ex premissis 

promittens] cum tutore warandiam pro premissis et obligationem aliam 

deponere et alter repromisit. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post 

judica. Tradetur littera liberorum primodicto Johanni. 

 

BP 1178 f 225r 02 do 08-04-1389. 

Henricus Rover nzvw hr Thomas van Sceepstal scolasticus van Sint-Oedenrode 

verkocht aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus ½ bunder beemd, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in Leke, tussen voornoemde Goeswinus 

Moedel enerzijds en Marcelius van Ekart abderzijds. 

 

Henricus Rover filius naturalis domini quondam Thome de Sceepstal 

scolastici Rodensis (dg: . medietate) dimidium bonarium prati situm in 

parochia de Beke prope Arle in loco d[icto] in Leke inter hereditatem 

Goeswini Moedel filii quondam Bertoldi (dg: filii) filii Theoderici ex 

alio et inter hereditatem Marcelii de Ekart ex alio (dg: ex) ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Goeswino Moedel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 03 do 08-04-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Weijlen soen van Os verkocht aan Marcelius zv 

Alardus Zelen soen 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op Huismans Beemd, 

tussen voornoemde Alardus Zelen soen enerzijds en Theodericus zv Hermannus 

Hillen soen anderzijds. Is de knecht van hr Willelmus van Aa. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Weijlen soen de Os (dg: pe) duo 

hont terre sita in parochia de Os in loco dicto op Huusmans Beemt inter 

hereditatem Alardi Zelen soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

filii Hermanni Hillen soen ex alio ut dicebat vendidit Marcelio filio 

dicti (dg: Alardi) Alardi Zelen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Et est famulus domini Willelmi de Aa. 

 

BP 1178 f 225r 04 do 08-04-1389. 

Gerardus zv Theodericus gnd Erijts soen ev Demoedis dvw Johannes gnd 

Koetken verkocht aan Arnoldus Wonder van Os 5 1/3 hont land, in Oss, achter 

Schadewijk, tussen Ghibo gnd Koetken enerzijds en voornoemde Arnoldus 

Wonders anderzijds. 

 

Solvit XV solidos. 

Gerardus filius Theoderici dicti Erijts soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Demoedis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Koetken 

quinque hont et terciam partem unius hont terre sita in parochia de Os 

retro Scadewijc inter hereditatem (dg: Ghisberti) Ghibonis dicti Koetken 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Wonders #de Os# ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebat vendidit dicto Arnoldo Wonder 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W et Dordrecht 

datum quinta post (dg: letare) judica. 

 

BP 1178 f 225r 05 do 08-04-1389. 

Walterus van Gontterslaer gaf uit aan Lambertus Luten soen 1/8 deel in een 

kamp, in Schijndel, in Eirde, tussen Willelmus Lucaes soen enerzijds en 

Arnoldus van den Broec anderzijds, met een eind strekkend aan Petrus van 

der Hauthart en met het andere eind aan een steeg gnd die Heze Akker Steeg; 

de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 

14 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel te leveren. 

 

Walterus de Gontterslaer octavam partem ad se spectantem in quodam campo 

sito in parochia de Scijnle in (dg: Erde) Eirde inter hereditatem 

Willelmi Lucaes soen ex uno et inter hereditatem (dg: Katherine Bacs et 

eius liberorum ex alio) Arnoldi van den Broec ex alio tendente cum uno 
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(dg: ad) fine ad hereditatem Petri (dg: de) van der Hauthart et cum 

reliquo fine ad quandam stegam dictam die Heze Acker Stege ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Lamberto (dg: f Luten si) #Luten# soen 

(dg: f) ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censisbus) censu domini 

fundi exinde solvendo dando (dg: etc) etc atque pro hereditaria paccione 

quatuordecim sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Scijnle tradenda ex dicta octava parte promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 06 do 08-04-1389. 

Walterus van den Nuwenhuze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus van den Nuwenhuze prebuit et reportavit. Testes (dg: da) Aa et W 

datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 07 do 08-04-1389. 

Johannes zvw Denkinus Broes soen van Gheffen verkocht aan Willelmus Loijer 

4½ hont land, in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, tussen Johannes gnd 

Pouwels soen enerzijds en Agnes gnd Ghiselen dochter anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Denkini Broes soen de Gheffen quatuor et dimidium 

hont terre sita in parochia de Gheffen in loco dicto Vinckel inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Pau) Pouwels soen ex uno et inter 

hereditatem Agnetis dicte Ghiselen dochter ex alio hereditarie vendidit 

Willelmo Loijer promittens warandiam (dg: et ob) et questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 08 do 08-04-1389. 

Petrus Mersman verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 3 morgen 4 

hont land, in Oss, op de gemeint van Oss gnd die Heide Gemeint, tussen 

Schadewijk en Berghem, tussen erfgoed van kinderen gnd Scotelmans Kijnderen 

enerzijds en Arnoldus Roelofs soen anderzijds. 

 

Petrus Mersman tria iugera et quatuor hont terre sita in parochia de Os 

supra communitatem de Os dictam die Heijde Ghemeijnt inter Scadewijc et 

Berchen et inter hereditatem liberorum dictorum Scotelmans Kijnderen ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Roef) Roelofs soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 09 do 08-04-1389. 

Godefridus zvw hr Johannes Scuerman priester verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam domini Johannis Scuerman presbitri prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 10 do 08-04-1389. 

Ancelmus van den Hecke verkocht aan Willelmus Loijer (1) ¼ deel in 4 morgen 

land, op de gemeint van Geffen, ter plaatse gnd in het Geffense Vinkel, 

tussen wijlen Franco Hoefsleger enerzijds en wijlen Lana van den Berghe 

anderzijds, (2) de helft in 7 hont land aldaar, tussen wijlen Johannes gnd 

Wijnrics enerzijds en wijlen Ava gnd Goeswijns anderzijds. 

 

Ancelmus van den Hecke (dg: unum iuger) quartam partem ad se spectantem 

in quatuor iugeribus terre sitis (dg: in parochia) supra communitatem de 

Gheffen in loco dicto int Gheffenssche Vinckel inter hereditatem quondam 

Franconis Hoefsleger ex uno et inter hereditatem quondam Lane van den 

Berghe ex alio atque medietatem ad se spectantem in septem hont terre 
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sitis ibidem inter hereditatem quondam Johannis dicti Wijnrics ex uno et 

inter hereditatem quondam Ave dicte Goeswijns ex alio ut dicebat vendidit 

Willelmo Loijer promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

(dg: d) Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 11 do 08-04-1389. 

Johannes Wellens soen van Yssche verkocht aan Johannes gnd Bogart zvw 

Arnoldus gnd Bolle van Wetten 1 morgen land, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd in het Bellenbroek, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk 

enerzijds en Egidius Willems soen anderzijds, belast met ½ oude groot en 

een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia. 

 

Johannes Wellens soen van Yssche unum iuger terre situm in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto int Bellenbroec inter hereditatem 

dictam des Gas[t]huus Donc ex uno et inter hereditatem Egidii Willems 

soen ex alio ut dicebat vendidit Johanni dicto Bogart filio quondam 

Arnoldi dicti Bolle de Wetten promittens (dg: warandiam et ob) super 

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

exceptis dimidio grosso antiquo et hereditario censu quinque solidorum 

antique pecunie ex dicto iugero terre solvendis. Testes Aa et W datum 

supra. 

 

BP 1178 f 225r 12 do 08-04-1389. 

Bertoldus Hennens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus Hennens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 13 do 08-04-1389. 

Arnoldus van der Doerseldonc en zijn dochter Heijlwigis deden tbv 

Godefridus van Lijemde afstand van een stuk land, in Schijndel, tussen kv 

Hubertus van den Hulze enerzijds en kv Heijlwigis van Houthem anderzijds, 3 

lopen gerst groot, maat van Schijndel. 

 

Arnoldus van der Doerseldonc et Heijlwigis eius filia cum tutore super 

pecia terre sita in #parochia de# Scijnle inter hereditatem puerorum 

Huberti van den Hulze (dg: ex uno) et inter hereditatem puerorum 

Heijlwigis de Houthem capiente tria lopina ordei mensure de Scijnle in 

semine capiente ut dicebant et super jure ad opus Godefridi de Lijemde 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post (dg: letare) 

judica. 

 

BP 1178 f 225r 14 do 08-04-1389. 

Johannes zvw Henricus gnd Scijndelman verkocht aan Hilla ev Lambertus 

Drinchellinc, tbv haar en voornoemde Lambertus, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 

bunder broekland gnd Schollekens Broek, in Schijndel, tussen erfgoed 

behorend aan een altaar in Schijndel enerzijds en Jacobus die Smit van Rode 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Scijndelman legitime vendidit Hille 

uxori Lamberti Drinchellinc ad opus sui et ad opus dicti Lamberti vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad (dg: vitam) vitam dictorum Hille et Lamberti et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex duobus bonariis (dg: prati) 

paludis dictis Scollekens Broec sitis in parochia de Scijnle inter 

hereditatem spectantem ad quendam altare situm in parochia de Scijnle ex 

uno et inter Jacobi die Smit de Rode ex alio promittens super habenda et 

habenda warandiam et obligationem deponere (dg: et suffic) excepto censu 

domini fundi et sufficientem et alter diutius vivens integraliter 
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possidebit etc. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 15 do 08-04-1389. 

Vastradus van Berkel zvw Johannes van Berkel beloofde aan Nijcholaus zvw 

Engbertus van Maren 26 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Vastradus de Berkel (dg: promisit) filius quondam Johannis de Berkel 

promisit Nijcholao filio quondam (dg: M) Engberti de Maren XXVI Hollant 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 225r 16 do 08-04-1389. 

Walterus zv Johannes van Megen bakker verkocht aan Lambertus van Ghestel 

szv voornoemde Johannes van Megen alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn moeder Elizabeth ev voornoemde Johannes, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes van 

Megen. 

 

Solvit. 

Walterus filius Johannis de Megen pistoris omnia (dg: bona) et singula 

bona sibi de morte quondam Elizabeth sue matris uxoris olim dicti 

Johannis successione (dg: su) advoluta et post mortem dicti Johannis de 

Megen sui patris successione advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita vendidit Lamberto de Ghestel genero dicti Johannis de Megen 

promittens ratam #servare# et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 225r 17 do 08-04-1389. 

Emondus zv Henricus van Rode verhuurde aan voornoemde Henricus en diens 

vrouw Nenna, ouders van voornoemde Emondus, 1½ morgen land, in Herlaar, ter 

plaatse gnd Bellenbroek, tussen kvw Johannes gnd Vrancken soen enerzijds en 

Zanderus van der Bruekelen anderzijds, voor de duur van hun leven, per jaar 

voor 5 schelling. De huursom is voldaan. Wanneer beiden zijn overleden, 

gaan voornoemde 1½ morgen terug naar voornoemde Emondus. 

 

Emondus filius Henrici de Rode unum et dimidium iugera terre sita in 

territorio de Herlaer in loco dicto Bellenbroecke inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Vrancken soen ex uno et inter 

hereditatem Zanderi van der Bruekelen ex alio locavit dicto Henrico (dg: 

suo patri) et Nenne eius uxori parentibus dicti Emondi ab eisdem quamdiu 

#ipsi seu eorum alter# vixerint in humanis possidenda et non ultra anno 

quolibet pro quinque solidis promittens ratam servare et recognovit sibi 

de tota pecunia locacionis fore satisfactum hoc addito quod cum ambo 

mortui fuerint extunc dicta unum et dimidium iugera ad dictum Emondum 

devolventur. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

1178 mf7 B 09 f. 225v. 

 Quinta post judica: donderdag 08-04-1389. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1389. 

 Sabbato post judica: zaterdag 10-04-1389. 

 Dominica in palmis: zondag 11-04-1389. 

 

BP 1178 f 225v 01 do 08-04-1389. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Zochel en Jacobus Loze beloofden aan Arnoldus 

Lambrechts soen, tbv jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt, 23 Hollandse 

gulden (dg: of de waarde) minus 10 plakken met Maria-Geboorte aanstaande 

(wo 08-09-1389) te betalen. 

 

[Nij]cholaus [filius quo]ndam Nijcholai de Zochel (dg: promisit ad opus) 

et Jacobus Loze promiserunt (dg: Ja) Arnoldo Lambrechts soen ad opus 
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domicelle Mabelie relicte quondam Leonii de Langvelt XXXIII Hollant 

gulden (dg: seu valorem) minus X placken ad (dg: p) nativitatis beate 

Marie proxime futurum persolvendos. Testes Aa et W datum quinta post 

judica. 

 

BP 1178 f 225v 02 do 08-04-1389. 

Jacobus gnd Stevens verkocht aan Jacobus zvw Theodericus Yudaes soen een 

b-erfcijns van 16 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

erfgoederen, behorend aan Gerardus gnd Boet, in Alem, welke cijns aan hem 

was verkocht door Reijnerus gnd Culle. 

 

Jacobus dictus Stevens (dg: soen) hereditarium censum sedecim solidorum 

monete solvendum hereditarie Martini ex (dg: he) quibusdam hereditatibus 

ad Gerardum dictum Boet (dg: de Al) specantibus sitis in (dg: Alem in) 

Alem venditum sibi a Reijnero dicto Culle prout in litteris supportavit 

#vendidit# Jacobo filio quondam Theoderici Yudaes soen cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 03 do 08-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 8 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori octo Hollant gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 04 do 08-04-1389. 

Theodericus van der Ynden verkocht aan Henricus Lantternemaker een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, voor het eerst over 

een jaar (zo 03-04-1390), gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar de Hinthamerstraat 

voor de huizinge van wijlen Heijmericus van Dordrecht, tussen erfgoed van 

Johannes Kather enerzijds en erfgoed van Ghibo Kesselman de oudere 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 47 

schelling voornoemd geld. 

 

Theodericus van der Ynden hereditarie vendidit Henrico Lantternemaker 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie pasche et 

pro primo termino ultra annum ex domo et orto sito in Busco in vico 

tendente a loco dicto Wijnmolenberch versus (dg: pontem dictum 

Baseldoncsche Brugge) #vicum Hijntamensem ante habitationem quondam 

Heijmerici de Dordrecht# inter hereditatem Johannis Kather (dg: junioris) 

ex uno et inter hereditates Ghibonis Kesselman senioris ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu (dg: ducis) domini ducis et hereditario censu XLVII solidorum dicte 

monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 05 do 08-04-1389. 

Ghibo Kesselman de oudere en zijn kinderen Jacobus en Ghibo beloofden aan 

Jacobus den Clercke 69 nobel of de waarde en 26 Vlaamse plakken met Sint-

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

 

Ghibo Kesselman senior Jacobus et Ghibo eius liberi promiserunt Jacobo 

den (dg: Clocl) Clercke sexaginta novem nobel seu valorem et (dg: LII) 

XXVI (dg: Holl) Vlemssche placken ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 06 do 06-05-1389. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan Martinus Monics. 
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Dictus Jacobus supportavit Martino Monics. Testes Aa et W datum quinta 

post miam. 

 

BP 1178 f 225v 07 do 06-05-1389. 

Henricus gnd Margrieten soen van Doerne verkocht aan zijn broer Matheus al 

zijn goederen, gelegen onder Deurne en in Bakel. 

 

Henricus dictus Margrieten soen de Doerne omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum infra 

parochiam de Doerne #et in parochia de Bakel# consistentia sive sita 

#hereditarie# vendidit (dg: v) Matheo suo fratri promittens warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 08 do 06-05-1389. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc verkocht aan Johannes 

gnd die Moelner een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Oisterwijk tegenover 

de linde, tussen Hilla Sceijven enerzijds en Willelmus gnd Luten soen 

anderzijds, reeds belast met 4 lopen rogge en cijnzen. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti (dg: Nijcholaus) Nijcoel de 

Oesterwijc hereditarie vendidit Johanni dicto die Moelner hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in Oesterwijc in opposito tijlie inter hereditatem 

Hille Sceijven ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Luten #soen# ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuor lopinis siliginis et censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 09 do 06-05-1389. 

Ghisbertus Jacobs soen van Oesterwijc ev Katherina dvw Nijcholaus Nijcoel 

van Oesterwijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Jacobs soen de Oesterwijc maritus legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Nijcholai Nijcoel de Oesterwijc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 10 do 06-05-1389. 

Albertus van Lijt, Henricus van Hueselingen, Theodericus van der Ynden en 

Henricus zv Johannes van Gheffen beloofden aan Jacobus den Clercke 93 nobel 

of de waarde minus 7 plakken met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) 

te betalen. 

 

Albertus de Lijt (dg: G) Henricus de Hueselingen Theodericus van der 

Ynden et Henricus filius Johannis de Gheffen promiserunt Jacobo den 

Clercke nonaginta tres nobel seu valorem minus septem placken ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 11 do 06-05-1389. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan Martinus Monics. 

 

Dictus Jacobus supportavit Martino Monics. Testes Aa et Willelmus datum 

quinta post miam. 

 

BP 1178 f 225v 12 do 06-05-1389. 

Ghibo Sceijnckel en zijn oom Godefridus Sceijnckel beloofden aan Johannes 

Oem van Alfen 67 Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 

26-03-1391) te betalen. 

 

Ghibo Sceijnckel et Godefridus Sceijnckel eius avunculus promiserunt 

Johanni Oem de Alfen LVII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a pasca 
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proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 13 do 06-05-1389. 

Arnoldus Lemmens soen van Helvoert verkocht aan broeder Henricus Berwout 

prior etc een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 6 lopen roggeland, in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Leendonk, tussen Adam van Mierd enerzijds en wijlen Lambertus Lemmens 

soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus Lemmens soen de Helvoert legitime vendidit fratri Henrico 

Berwout priori #etc# vitalem pensionem unius modii siliginsi mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex sex lopinatis terre siliginee 

dicti venditoris sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Leendonc 

inter hereditatem Ade de Mierd ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti Lemmens soen ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini (dg: f) 

ducis et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 225v 14 do 06-05-1389. 

Henricus Lemkens soen, zijn broers Nijcholaus en Johannes en Ghevardus 

Bollen soen van den Vorstenbossche beloofden aan hr Theodericus Venbossche 

priester 18 Hollandse gulden of de waarde en 13 plakken, een helft te 

betalen met Sint-Jan (do 24-06-1389) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389). 

 

Henricus Lemkens soen Nijcholaus et (dg: Lambertus) #Johannes# eius 

fratres et Ghevarden! Bollen soen van den Vorstenbossche promiserunt 

domino Theoderico Venbossche presbitro XVIII Hollant gulden seu valorem 

et #XIII# (dg: XVII XVIII) placken mediatim Johannis et mediatim Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 15 do 06-05-1389. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofden aan Jacobus de Clercke 69 

Hollandse gulden of de waarde en 8½ Vlaamse plakken met Sint-Remigius 

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

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Jacobo de Clercke sexaginta 

novem Hollant gulden seu valorem et (dg: XVII et dimidium plack) octo et 

dimidium Vlaemssche placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 16 do 06-05-1389. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan Martinus Monics. 

 

Dictus Jacobus supportavit Martino Monics. Testes Aa et W datum quinta 

post miam. 

 

BP 1178 f 225v 17 do 06-05-1389. 

Henricus zv Willelmus van den Velde droeg over aan zijn broer Johannes 3 

bunder beemd, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd in Wijchmans Broek, 

tussen Wellinus Wellens soen van Aelst enerzijds en Johannes van den 

Stadeacker anderzijds, welke 3 bunder voornoemde Willelmus geschonken had 

aan voornoemde Henricus en diens vrouw Elizabeth dv Henricus Vos. 

Voornoemde Willelmus verklaarde voornoemde 3 bunder eertijds geschonken te 

hebben aan zijn voornoemde zoon Henricus en diens vrouw Elizabeth bij hun 

huwelijk. De brief overhandigen aan Willelmus Kepken {voor dit en het 

hierop volgende contract}. 
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Tradetur littera Willelmo Kepken {met haal verbonden met dit en het 

hierop volgende contract}. 

(dg: Henricus filius) #Henricus filius# Willelmi van den Velde tria 

bonaria prati sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in 

loco dicto in Wijchmans Broec inter hereditatem Wellini (dg: d) Wellens 

soen de Aelst ex uno et inter hereditatem Johannis van den Stadeacker ex 

alio et que tria bonaria dictus Willelmus dederat dicto Henrico cum 

Elizabeth sua uxore filia Henrici Vos nomine dotis ut dicebat supportavit 

Johanni suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto dictus Willelmus palam recognovit se huiusmodi tria 

bonaria prati prius dedisse dicto Henrico suo filio cum dicta Elizabeth 

eius uxore nomine dotis et in subsidium matrimonii. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 18 do 06-05-1389. 

Voornoemde Henricus van den Velde droeg over aan zijn broer Johannes (1) 

een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Oirschot, aan hem geschonken door 

Henricus Vos en diens vrouw Elizabeth, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, aan hem verkocht door Willelmus nzvw Johannes Marsscalc. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Henricus van den Velde hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de (dg: B) Oerscot promissam sibi ab Henrico Vos cum 

dicta Elizabeth eius uxore nomine dotis ut dicebat atque hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de (dg: B Oerscot) #Busco# 

venditam sibi a Willelmo filio naturali quondam Johannis Marsscalc prout 

in litteris dicebat contineri supportavit (dg: su) Johanni suo fratri 

#(dg: cum arrestadiis)# promittens ratam servare et obligationem expare 

sui deponere. Testes datum supra. Et ponatur in duabus litteris. ?testes 

d et. 

 

BP 1178 f 225v 19 za 10-04-1389. 

Walterus van Evershoet droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, aan hem verkocht door Theodericus zvw 

Johannes gnd Vrieze ev Johanna dv Margareta dvw Henricus gnd Rijxken. Met 

schterstallige termijnen. 

 

Walterus de Evershoet hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum sibi 

a Theoderico filio quondam Johannis dicti Vrieze marito et tutore 

legitimo Johanne sue uxoris filie Margarete filie quondam Henrici dicti 

Rijxken prout in litteris supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco cum litteris #et aliis# et jure #et cum arrestadiis# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Dordrecht datum sabbato post judica. 

 

BP 1178 f 225v 20 za 10-04-1389. 

Petrus zv Walterus van Evershoet beloofde aan voornoemde Walterus, tbv 

andere erfg van voornoemde Walterus, bij de deling van de goederen die 

voornoemde Walterus en zijn vrouw Elizabeth zullen nalaten, 60 Hollandse 

gulden of de waarde in te brengen. 

 

Petrus filius Walteri de Evershoet promisit super omnia dicto Waltero ad 

opus aliorum heredum dicti Walteri quod si ipse (dg: Walterus) #Petrus# 

imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus Walterus et 

Elizabeth eius uxor in sua morte relinquent venire voluerit et ea 

condividere quod extunc idem Petrus reimportabit LX Hollant gulden seu 

valorem antequam ad huiusmodi divisionem poterit venire. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 225v 21 za 10-04-1389. 

Walterus Doerman ev Gertrudis dv Walterus van Evershoet beloofde aan 

voornoemde Walterus van Evershoet, tbv andere erfg van voornoemde Walterus 

van Evershoet, bij de deling van de goederen die voornoemde Walterus 

Evershoet en zijn vrouw Elizabeth zullen nalaten, 50 Hollandse gulden of de 

waarde in te brengen. 

 

Walterus Doerman maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie 

Walteri de (dg: Ev) Evershoet promisit super omnia dicto Waltero de 

Evershoet ad opus aliorum heredum eiusdem Walteri de Evershoet (dg: si) 

#quod# si ipse Walterus primodictus ad divisionem faciendam de bonis que 

dicti Walterus Evershoet et Elizabeth eius uxor in sua morte post se 

relinquent venire voluerit et ea condividere quod extunc primodictus 

Walterus ad huiusmodi divisionem importabit L Hollant gulden seu valorem 

antequam ad huiusmodi divisionem poterit venire. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 225v 22 zo 11-04-1389. 

Johannes Keijser en Johannes van Eijcke beloofden aan Pijramus gnd Moers 

Gielijs soen van Lijeshout 58 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Johannes Keijser et Johannes de Eijcke (dg: f) promiserunt Pijramo dicto 

Moers Gielijs soen de Lijeshout LVIII Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht datum 

dominica in palmis. 

 

BP 1178 f 225v 23 zo 11-04-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. Scabini 

perportaverunt. 

 

1178 mf7 B 10 f. 226. 

 Secunda post palmarum: maandag 12-04-1389. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 15-04-1389. 

 anno LXXXIX mensis aprilis die XV: witte donderdag 15-04-1389. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 

 

BP 1178 f 226r 01 ma 12-04-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Ghevarts vleeshouwer verkocht aan Nijcholaus gnd 

Reijmbrant zvw Marcelius Coninc een vleesbank in Den Bosch, in het 

vleeshuis, eertijds van wijlen zijn voornoemde vader Johannes Ghevarts, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan 

dekaan en kapittel van de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Ghevarts carnificis quoddam 

stallum dictum vleeschebanc situm in Busco in macello ibidem (dg: quod s) 

quod stallum fuerat o[lim?] dicti quondam Johannis Ghevarts sui patris ut 

dicebat vendidit Nijcholao dicto Reijmbrant filio quondam Marcelii Coninc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

et hereditario censu XX solidorum monete decano et capitulo ecclesie de 

Busco exinde solvendis. Testes W et Emont datum secunda post palmarum. 

 

BP 1178 f 226r 02 do 15-04-1389. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Jacobus van Berze van der 

Horst een hoeve, in Herende, in Beek, tussen wijlen Jacobus gnd van Dicloe 

enerzijds en wijlen Mathijas gnd van Herende anderzijds, welke hoeve 

Arnoldus Dicbier gekocht had van Henricus gnd die Clerc van Mierle, en 

welke hoeve nu aan hem behoort. 
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Henricus Dicbier dominus de Mierle mansum quendam situm in Herende in 

parochia de Beke inter hereditatem quondam Jacobi dicti de Dicloe ex uno 

et inter hereditatem quondam Mathije dicti de Herende ex alio cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus (dg: et) #sive# 

sitis (dg: et .) quem mansum cum suis attinentiis Arnoldus Dicbier erga 

Henricum dictum die Clerc (dg: de Dicloe) de Mierle emendo acquisiverat 

prout in litteris (dg: supportavit) et quem nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Jacobo de Berze van der Horst cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Arnoldi Dicbier et (dg: s) heredum eiusdem 

quondam Arnoldi deponere. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post 

palmarum. 

 

BP 1178 f 226r 03 do 15-04-1389. 
Willelmus van Ouden ** Elizabeth dvw hr Godefridus van Os ridder. 

†Godefridus van Erpe * Elizabeth dvw hr Godefridus van Os ridder. 

1. Leonius. 

2. Theoderica. 

3. Katherina * Johannes van Dommellen. 

4. Godefridus. 

Willelmus van Ouden en zijn vrouw Elizabeth dvw hr Godefridus van Os ridder 

droegen over aan Leonius en Theoderica, kv voornoemde Elizabeth, tbv hen en 

Godefridus en Katherina, dv voornoemde jkvr Elizabeth en wijlen Godefridus 

van Erpe, alle goederen, die aan voornoemde jkvr Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, en haar vruchtgebruik in voornoemde goederen. 

Voorwaarde is dat Johannes van Dommellen ev voornoemde Katherina het deel 

dat aan hem en aan Katherina behoort in voornoemde goederen, als geschenk 

zal bezitten, volgens huwelijksvoorwaarden, opgesteld toen voornoemde 

Johannes en Katherina door het huwelijk verbonden werden. Uitgezonderd een 

hoeve, behorend aan voornoemde jkvr Elizabeth, in Hees, naast de goederen 

van Henricus van Hees. 

 

Willelmus de Ouden maritus (dg: et tutor) legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam domini Godefridi de Os militis et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore omnia bona dictis domicelle Elizabeth de morte quondam 

parentum eiusdem domicelle Elizabeth successione advoluta quocumque 

consistentia sive sita #usufructum dicte Elizabeth competentem in eisdem 

bonis# supportaverunt Leonio (dg: Godefrido) Theoderice #liberis dicte 

domicelle Elizabeth# (dg: et Kath) ad opus eorum et ad opus #Godefridi 

et# Katherine filie dicte domicelle Elizabeth a dicta domicella Elizabeth 

et quondam (dg: G) Godefrido de Erpe pariter genite promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere tali condicione (dg: 

dicta quod dicta Katherina et) Johannes de Dommellen (dg: eius) maritus 

legitimus dicte Katherine partem dicte Katherine et eidem Johanni in 

predictis bonis competentem possidebit (dg: a) nomine dotis ad jus opidi 

de Busco juxta condiciones matrimoniales prius habitas (dg: inter) et 

factas quando dicti Johannes et Katherina per matrimonium copulabantur 

excepto tamen ab huiusmodi #supportacione# quodam manso #cum suis 

attinentiis# ad dictam domicellam Elizabeth spectante sito in parochia de 

Hees (dg: cum) juxta bona Henrici de Hees cum attinentiis eiusdem mansi 

quocumque sitis. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 04 do 15-04-1389. 

Hiervan een instrument maken, waaraan toegevoegd dat jkvr Elizabeth 

beloofde etc. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes zv Truda, 

Johannes Aijkens en meer getuigen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addito quod domicella Elizabeth promisit 

fide prestita etc. Acta in (dg: do) camera presentibus Johanne filio 

Trude et Johanne Aijkens et pluribus testibus datum anno LXXXIX mensis 
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aprilis die XV hora none. 

 

BP 1178 f 226r 05 do 15-04-1389. 

Voornoemde Willelmus van Ouden en zijn vrouw Elizabeth dvw hr Godefridus 

van Os ridder droegen over aan haar kinderen Leonius en Theoderica en aan 

Johannes van Dommellen, tbv hem en Godefridus zv voornoemde jkvr Elizabeth, 

het vruchtgebruik, dat aan voornoemde jkvr Elizabeth behoort, in een hoeve, 

die aan voornoemde jkvr Elizabeth gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in Hees, naast erfgoed van Henricus van Hees. De brief overhandigen 

aan Willelmus van Oude. 

 

Dictus Willelmus et domicella Elizabeth ut supra usufructum dicte 

domicelle Elizabeth competentem in manso dicte domicelle Elizabeth de 

morte quondam parentum successione advoluto sito in parochia de Hees (dg: 

et ac) iuxta (dg: bona) hereditatem Henrici de Hees et in attinentiis 

eiusdem mansi quocumque sitis supportaverunt dictis Leonio (dg: Godefrido 

Theoderice) #Theoderice# suis liberis et Johanni de Dommellen (dg: 

promittentes ratam servare) et ad opus sui et ad opus Godefridi filii 

dicte domicelle Elizabeth promittentes (dg: cum) ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera Willelmo de Oude. 

 

BP 1178 f 226r 06 do 15-04-1389. 

Voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van Dommellen ev etc deden tbv 

Willelmus van Ouden afstand van alle brieven, huisraad en kleinodiën, zowel 

gouden als zilveren of van welk materiaal ook, die voornoemde wijlen 

Godefridus van Erpe nagelaten heeft, en die jkvr Elizabeth na overlijden 

van voornoemde Godefridus van Erpe verworven heeft resp. die zij nog zal 

verwerven. Godefridus zvw voornoemde Godefridus van Erpe zal afstand doen. 

 

Dicti Leonius (dg: Godefridus) et Theoderica (dg: et Jo) cum tutore et 

Johannes de Dommellen #maritus etc# super omnibus #litteris# domiciliis 

clenodiis et utencilibus #aureis et (dg: gi) argenteis vel cuiusque 

......rei existant# (dg: in quibus) #que# dictus quondam Godefridus de 

Erpe in sua morte post se reliquit et que domicella Elizabeth post mortem 

(dg: dicte) dicti quondam Godefridi de Erpe (dg: acquis) acquisivit #et 

acquiret# (dg: .) super jure eius in hiis competente seu post decessum 

dicte domicelle Elizabeth competituro ad opus Willelmi de Ouden 

renunciaverunt promittentes (dg: ratam) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper super omnia quod 

ipsi Godefridum filium dicti quondam Godefridi de Erpe ad opus dicti 

Willelmi facient renunciare. Testes Gerardus et Willelmus datum quinta 

post palmarum. 

 

BP 1178 f 226r 07 do 15-04-1389. 

Voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van Dommellen beloofden aan 

Willelmus van Ouden 50 Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een 

jaar (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Dicti Leonius Theoderica et Johannes de Dommellen promiserunt Willelmo de 

Ouden L Hollant gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 08 do 15-04-1389. 

En 300 Hollandse gulden55 of de waarde met Pasen over 3 jaar (zo 14-04-

1392). 

 

                         
55 Zie → BP 1178 f 151v 04 do 28-04-1390, verklaring dat 220 van de 300 

Holland gulden zijn betaald. 
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Et CCC Hollant gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 09 do 15-04-1389. 

Hermannus van Volkel alias gnd van Bijstervelt droeg over aan zijn kinderen 

Hermannus en Petrus en aan zijn schoonzoon Rodolphus zv Arnoldus van 

Berlikem al zijn erfgoederen, in Veghel, uitgezonderd voor voornoemde 

Hermannus en zijn vrouw Metta al zijn kleinodiën, huisraad en gereed geld 

en een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd op die Zitart, tussen een 

gemene weg enerzijds en Egidius die Doncker en zijn zuster Elizabeth 

anderzijds, welke kleinodiën, huisraad en stuk land eerstgenoemde Hermannus 

en zijn vrouw Metta of de langstlevende voor het leven zullen bezitten, en 

die na overlijden van hen beiden gaan naar voornoemde Hermannus, Petrus en 

Rodolphus. De brief overhandigen aan Hermannus zv eerstgenoemde Hermannus. 

 

Solvit. 

Hermannus de (dg: Bij) Volkel alias dictus de Bijstervelt omnes suas 

hereditates quocumque locorum in parochia de Vechel sitas supportavit 

Hermanno et Petro suis liberis et Rodolpho filio Arnoldi de Berlikem suo 

genero promittens ratam servare (dg: et ob ex parte sui depon) salvis 

primodicto Hermanno et Mette (verbeterd uit: Metta) sua! uxore! omnibus 

suis clenodiis et domiceliis #et ?pagamento parato# et pecia (dg: prati) 

terre sita in parochia de Vechel (dg: in lo) ad locum dictum op die 

Zitart inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Egidii die 

Doncker et Elizabeth eius sororis ex alio quas domicilia et clenodia et 

peciam terre (dg: alter) #ipsi# primodicti Hermannus et Metta eius uxor 

(dg: d) et alter eorum diutius vivens intergaliter ad suam vitam 

possidebit post eorum amborum decessum ad dictos Hermannum Petrum fratres 

et Rodolphum devolvendas. Testes Aa et W datum supra. Tradetur littera 

Hermanno filio primodicti Hermanni. 

 

BP 1178 f 226r 10 do 15-04-1389. 

Hermannus zv voornoemde Hermannus van Volkel beloofde aan voornoemde 

Hermannus van Volkel en diens vrouw Metta een lijfrente van 6 Hollandse 

gulden of de waarde en 1 vracht hooi met Kerstmis te leveren, in Veghel of 

binnen een mijl van Veghel, waar voornoemde Hermannus van Volkel en Metta 

dat zullen uitkiezen. 

 

Solvit. 

Hermannus filius Hermanni de Volkel predicti promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Hermanno (dg: suo f) de Volkel et 

Mette eius uxori (dg: seu) vitalem pensionem sex Hollant gulden seu 

valorem et unum plaustrum feni nativitatis Domini persolvendas et infra 

(dg: Vec) parochiam de Vechel seu infra unam leucam a Vechel ubi 

Hermannus de Volkel predictus et Metta elegerit tradendas. Testes (dg: 

testes datum supra) et alter ?possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 11 do 15-04-1389. 

Voornoemde Petrus zv Hermannus van Volkel beloofde aan voornoemde Hermannus 

van Volkel en diens vrouw Metta een lijfrente van 6 Hollandse gulden of de 

waarde en 1 vracht hooi met Kerstmis te leveren, in Veghel of binnen een 

mijl van Veghel, waar voornoemde Hermannus van Volkel en Metta dat zullen 

uitkiezen. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda tantum eodem modo. Testes 

datum. 

 

BP 1178 f 226r 12 do 15-04-1389. 

Rodolphus zv Arnoldus van Berlikem beloofde aan voornoemde Hermannus van 

Volkel en diens vrouw Metta een lijfrente van 6 Hollandse gulden of de 
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waarde en 1 vracht hooi met Kerstmis te leveren, in Veghel of binnen een 

mijl van Veghel, waar voornoemde Hermannus van Volkel en Metta dat zullen 

uitkiezen. 

 

Solvit. 

Dictus Rodolphus promisit super habita et habenda (dg: tantum eo) tantum 

eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 13 do 15-04-1389. 

Henricus Scutken, Gerardus van den Perre, Johannes Delijen soen van 

Lijemde, Johannes van Meijelsvoert en Ghevardus zv Gevardus van den Venne 

beloofden aan Jacobus zvw Jacobus Tijt 142 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus Scutken Gerardus van den Perre Johannes Delijen soen de Lijemde 

Johannes de Meijelsvoert et Ghevardus filius Gevardi van den Venne 

promiserunt Jacobo filio quondam Jacobi Tijt centum et quadraginta duos 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Willelmus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 226r 14 do 15-04-1389. 

Danijel zvw Johannes gnd Godekens soen van Empel beloofde aan Jacobus 

Stevens 30 mud haver, Bossche maat, de betere minus een {hiermee wordt 

bedoeld: volgens de prijs van de beste haver minus 1 plak per mud}, met 

Sint-Martinus ( 11-11-1389) in Den Bosch te leveren. 

 

Danijel filius quondam Johannis (dg: filii quond) dicti Godekens soen de 

Empel promisit Jacobo Stevens (dg: soen) XXX modios avene mensure de 

Busco scilicet de #meliori minus una# ad Martini persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226r 15 do 15-04-1389. 

Johannes zvw Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel verkocht aan zijn 

oom Rutgherus van Boemel een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 6 morgen 1 hont land, achter de plaats gnd die 

Loefortse Hoeve, tussen voornoemde plaats Loefortse Hoeve enerzijds en de 

gemeint van Rosmalen anderzijds, welke 6 morgen 1 hont wijlen eerstgenoemde 

Johannes van Boemel en zijn broer voornoemde Rutgherus uitgegeven hadden 

aan Lambertus Drinchellinc vleeshouwer, voor cijnzen aan de stad Den Bosch, 

en voor voornoemde cijns van 10 pond, en welke cijns nu aan eerstgenoemde 

Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam (dg: quondam) Johannis de Boemel filii quondam 

Johannis de Boemel hereditarium censum decem librarum monete (dg: 

solvendum hereditarie quem se) solvendum hereditarie nativitatis D[omini] 

ex sex iugeribus et uno hont terre sitis retro locum dictum die 

Loefortsche Hoeve inter eundem locum (dg: di) Loefortsche Hoeve 

nuncupatum ex uno et inter communitatem de Roesmalen ex alio que sex 

iugera et unum hont terre (dg: di) primodictus quondam Johannes de Boemel 

et Rutgherus eius frater dederant ad ce[nsum] Lamberto Drinchellinc 

carnifici scilicet pro censibus oppido de Busco annuatim exinde solvendis 

atque pro predicto censu X librarum prout in litteris et quem censum 

[Johannes] primodictus nunc ad se spectare dicebat vendidit dicto 

Rutghero de Boemel suo avunculo cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: da) Aa et W 

datum supra. 

 

1178 mf7 B 11 f. 226v. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 
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BP 1178 f 226v 01 do 15-04-1389. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen droeg over aan Arnoldus 

Koijt het deel, dat aan hem en voornoemde Agnes behoort, in een b-erfcijns 

van 15 ..., die wijlen Rodolphus Koijt verworven had van Zebertus van 

Doerne, alsmede zijn deel in de onderpanden. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Meghen totam partem et omne jus sibi (dg: com) et 

dicte Agneti comptetentes in (dg: here omnibus censibus quos) 

#hereditario censu XV ... quem# Rodolphus quondam Koijt dudum 

acquisiverat erga Zebertum de Doerne acquisiverat prout in litteris ut 

dicebat atque totam partem et omne jus sibi competentes in 

contrapignoribus dicti! onderpant ex quobus huiusmodi census est 

solvendus supportavit Arnoldo Koijt promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et W datum in cena 

Domini. 

 

BP 1178 f 226v 02 do 15-04-1389. 

Gerardus van Heirle verkocht aan Willelmus Backe zvw Mathijas van den 

Molengrave een n-erfcijns56,57 van 9 oude Franse schilden of de waarde, met 

Sint-Katherina te betalen, gaande uit alle goederen, gnd Melijs Goed, die 

aan hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van Blaerten gekomen waren na 

overlijden van Jordanus zvw voornoemde Johannes van Blaerten, in Blaerthem 

Sint-Lambertus. Verkoper en zijn kinderen Jordanus en Jacobus beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd grondcijnzen, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge en een b-erfpacht van 2 zester rogge. 

 

Gerardus de Heirle hereditarie vendidit Willelmo Backe filio quondam 

Mathije van den Molengrave hereditarium censum novem aude scilde Francie 

seu valorem solvendum hereditarie (dg: purificationis) #in festo 

Katherine# ex omnibus bonis dicti! Melijs Goet sibi et Elizabeth sue 

uxori filie quondam Johannis de Blaerten de morte quondam (dg: Joh) 

Jordani filii eiusdem quondam Johannis de Blaerten successione advolutis 

sitis in parochia de Blaerthen sancti Lamberti et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque sitis prout #et# in quantum 

huiusmodi bona cum suis attinentiis nunc sunt bona allodialia vel 

censualia ut dicebat promittentes et cum Jordanus Jacobus eius liberi 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 03 do 15-04-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 177 (151), 15-04-1389. 

Johannes Matheus soen witlederbereider droeg over aan Nijcholaus gnd 

Bresser een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan 

hem verkocht door Hilla wv Ghibo gnd Kuijf en haar zoon Johannes. 

 

Johannes Matheus soen parator albei corei hereditarium censum triginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: ex qu) 

venditum sibi ab Hilla relicta quondam Ghibonis dicti Kuijf et Johanne 

eius filio prout in litteris supportavit Nijcholao dicto Bresser cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 04 do 15-04-1389. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere droeg over aan Henricus Scilder zvw 

                         
56 Zie → BP 1180 p 634v 04 ±vr 12-01-1397, schenking van een erfcijns van 5 

oude schilden uit deze cijns. 
57 Zie → BP 1180 p 663r 09 ±vr 12-01-1397, overdracht van een erfcijns van 4 

oude schilden uit deze cijns. 
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Nijcholaus Scilder de oudere, tbv Johannes van Watermael, een b-erfcijns 

van 30 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, waarvan 

Yda wv Nijcholaus Scilder de oudere verklaard heeft dat Hilla dvw Yseboldus 

die had en heeft, in goederen van wijlen Arnoldus Ysebout grootvader van 

voornoemde Hilla, in Hintham, welke goederen Petrus van Tula szv Hilla !wv 

Nijcholaus van Meghen aan voornoemde Yda had verkocht, een helft te betalen 

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

goederen, welke voornoemde cijns Yda beloofd had aan voornoemde Hilla !dv 

voornoemde Nijcholaus gaande uit voornoemde goederen en welke cijns nu aan 

hem behoort. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior hereditarium censum XXX solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Yda relicta 

Nijcholai quondam Scilder senioris recognovit Hillam filiam quondam 

Yseboldi habuisse et habere annuatim et hereditarie in bonis quondam 

Arnoldi Ysebout avi quondam dicte Hille sitis in Hijntham que… Petrus de 

Tula gener Hille !relicte Nijcholai de Meghen ipsi Yde hereditarie 

vendiderat solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de 

dictis bonis et quem censum dictum Yda promisit dicte Hille !filie dicti 

Nijcholai dare et solvere hereditarie de dictis bonis terminis antedictis 

prout in litteris #et quem nunc ad se spectare dicebat# supportavit 

Henrico Scilder filio quondam Nijcholai Scilder senioris ad opus Johannis 

de Watermael cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex impeticionem ex parte et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 05 do 15-04-1389. 

Antonius van den Doorn zvw Nijcholaus gnd Colijn zvw Johannes gnd Thonijs 

Vinsot wonend op Porta Celi droeg over aan Ghibo Scape zv Arnoldus gnd 

Monic een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van 

Arnoldus gnd Straetmaker, in Den Bosch, aan de Vismarkt, op het water 

aldaar, naast erfgoed van Godefridus Posteel, welke cijns voornoemde wijlen 

Johannes Thonijs Vinsot gekocht had van voornoemde Arnoldus van der 

Straetmaker. 

 

Antonius #de Spina# filius quondam Nijcholai dicti Colijn filii quondam 

Johannis dicti Thonijs Vinsot commoran... super Portam Celi prope 

Buscumducis hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area Arnoldi 

dicti Straetmaker sita in Busco ad forum piscium supra aquam ibidem 

contigue iuxta hereditatem Godefridi Posteel quem censum dictus quondam 

Johannes Thonijs Vinsot erga dictum Arnoldum van der Straetmaker emendo 

acquisiverat prout in litteris #et quem ?nunc se ?spectare# supportavit 

Ghiboni Scape filio Arnoldi dicti Monic cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte (dg: d) et dicti 

quondam Johannis Thonijs Vijnsot et heredum eiusdem quondam Johannis 

Thonijs deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 06 do 15-04-1389. 

Willelmus Goetkijnt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Willelmus Goetkijnt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 07 do 15-04-1389. 

Lambertus zvw Johannes gnd Reijmbouts soen van Gheffen verkocht aan zijn 

broer Reijmboldus 2 morgen land, in 5 morgen land van wijlen voornoemde 

Johannes, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen erfg vw Eefsa gnd Fijen 
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dochter enerzijds en kvw Lambertus Coenen soen van Geffen anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Reijmbouts soen de Gheffen duo 

iugera terre (dg: sita) #ad se spectantia in quinque iugeribus terre 

dicti quondam Johannis sitis# in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Vinckel inter hereditatem heredum quondam Eefse dicte Fijen dochter ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti Coenen soen de Geffen 

ex alio prout ibidem sita sunt et ad primodictum Lambertum dinoscuntur 

pertinere vendidit Reijmboldo suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 08 do 15-04-1389. 

Willelmus Boden beloofde aan Andreas Molle 179 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 Hollandse dobbel gerekend of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Willelmus (dg: v) Boden promisit Andree Molle C et septuaginta novem 

Hollant dobbel (dg: dobb) scilicet III (dg: f) Hollant gulden pro duobus 

Hollant dobbel (dg: bo) computato seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 09 ±do 15-04-1389. 

Jutta dvw Jacobus van den Heijnxthoevel droeg over aan Wautgherus gnd 

Wautghers soen van Hees de helft in alle goederen, die aan voornoemde Jutta 

en aan haar zuster Rijchmodis gekomen waren na overlijden van hun 

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

hun moeder Elizabeth, gelegen buiten de plaats Loesbroek. 

 

Jutta filia quondam Jacobi van den Heijnxthoevel cum tutore medietatem ad 

se spectantem in omnibus et singulis bonis que dicte Jutte et (dg: Rijp) 

Rijchmodi eius sorori de morte dicti quondam Jacobi eorum patris jure 

successionis hereditarie sunt advoluta et post mortem Elizabeth eorum 

matris successione advolventur et que bona nunc ad se et ad dictam 

Rijchmoedem eius sororem spectare dicebat #quocumque locorum extra locum 

dictum Loesbroec sitis# supportavit (dg: dicto R) Wautghero dicto 

Wautghers soen de Hees promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 226v 10 ±do 15-04-1389. 

Voornoemde Jutta dvw Jacobus van den Heijnxthoevel: de helft in een hofstad 

van wijlen Jacobus van den Heijnxthoevel, ter plaatse gnd Loesbroek, tussen 

Jacobus Loze enerzijds en Wijnkinus? van Zochel anderzijds, (2) de helft 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Dicta Jutta medietatem ad se spectantem in (dg: omnibus hereditatibus) 

#quodam domistadio# quondam Jacobi van den Heijnxthoevel (dg: quocumque 

locorum s) #sito# in loco (dg: -rum) dicto (dg: Hoe) Loesbroecke inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem W[?ij]nkini de Zochel 

ex alio item medietatem. 

 

BP 1178 f 226v 11 ±do 15-04-1389. 

Willelmus Hake zvw Ghibo gnd Toelinc verkocht aan Arnoldus van den Hoeghe 

molenaar een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes Kepken zv 

Elizabeth van Gheffen beloofd had aan voornoemde Willelmus Hake, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en hofstad, tussen Den Bosch en 

Hintham, naast de nieuwe dijk, tussen voornoemde Willelmus Hake enerzijds 

en Johannes Canne anderzijds, en welke hofstad overal 50 voet breed is, en 

strekt vanaf voornoemde dijk achterwaarts tot aan Henricus van Merlaer. 

 

Willelmus Hake filius quondam Ghibonis dicti Toelinc hereditarium censum 

XL solidorum monete quem Johannes Kepken filius Elizabeth de Gheffen 
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promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo Hake hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et domistadio sitis inter Buscumducis et 

Hijntam iuxta novum aggerem inter hereditatem dicti Willelmi Hake ex uno 

et inter hereditatem Johannis Canne ex alio (dg: prout in litteris) et 

quod domistadium continet quinquaginta pedatas ubique in latitudine et 

tendit a dicto aggere retrorsum ad hereditatem Henrici de Merlaer prout 

in litteris vendidit Arnoldo van den Hoeghe multori cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berkel et W datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 12 do 15-04-1389. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc en Wernerus Ebbekens soen 

beloofden aan Aleijdis wv Henricus Maes soen van Hijntam 20 mud haver, 

Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te leveren. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam (dg: J) Arnoldi de (dg: Kij) Kuijc et 

Wernerus Ebbekens soen promiserunt Aleijdi relicte quondam Henrici Maes 

soen de Hijntam XX modios (dg: avene) bone avene mensure de Busco ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Berkel et 

W datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 226v 13 do 15-04-1389. 

Godefridus van Ghestel ev Elizabeth ndv Gerardus van Grolaer droeg over aan 

voornoemde Gerardus een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Gerardus geschonken had aan voornoemde Godefridus en Elizabeth. 

 

Godefridus de Ghestel maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

naturalis Gerardi de (dg: Goe)-#Gro#-laer hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus Gerardus 

promiserat dicto Godefrido cum dicta Elizabeth nomine dotis ut dicebat 

supportavit dicto Gerardo promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 226v 14 do 15-04-1389. 

Robbertus van Neijnsel en Willelmus Coptiten beloofden aan Johannes van 

Brolijo 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-

1389) te betalen, op straffe van 1. 

 

Robbertus de Neijnsel et Willelmus Coptiten promiserunt Johanni de 

Brolijo XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos sub pena I. Testes Berkel et Willelmus predictus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 226v 15 do 15-04-1389. 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen gaf uit aan Ghevardus van Eijndoven 

zvw hr Johannes van Eijndoven ridder een hofstad en tuin, in Maren, tussen 

Adam gnd Haeuwe enerzijds en Jacobus Tijmmerman anderzijds, strekkend vanaf 

een gemene weg tot aan de maasdijk en vanaf de maasdijk tot aan de Maas, 

met voornoemde dijk ter breedte van voornoemde tuin, naast de tuin gelegen; 

de uitgifte geschiedde voor het onderhoud van voornoemde dijk, en thans 

voor een n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde en voor 5 kapoenen met 

Sint-Martinus te leveren. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi de Ghiessen quoddam domistadium #et 

ortum# situm in parochia de Maren inter hereditatem Ade dicti Haeuwe ex 

uno et inter hereditatem Jacobi Tijmmerman ex alio tendentes (dg: cum) a 

communi platea ad aggerem Mose et ab huiusmodi aggere Mose usque ad Mosam 

simul cum dicto aggere ad latitudinem dicti orti (dg: in dicto di) 

contigue iuxta dictum ortum sito ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Ghevardo de Eijndoven filio quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

ab eodem hereditarie possidendos pro onere #et observacione# dicti 
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aggeris tenendo etc #in bona disposicione# atque pro hereditario censu 

unius et dimidii aude scilt seu valorem et pro quinque caponibus dandis 

sibi ab alio hereditarie Martini ex premisis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 B 12 f. 227. 

 in cena Domini: witte donderdag 15-04-1389. 

 in vigilia pasce post benedictionem ceri: zaterdag 17-04-1389. 

 Secunda post pascha: maandag 19-04-1389. 

 

BP 1178 f 227r 01 do 15-04-1389. 

Jutta dvw Jacobus van den Heijnxthoevel droeg over aan Wautgherus gnd 

Wautghers soen alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar voornoemde vader Jacobus resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar moeder Elizabeth, uitgezonderd de erfgoederen van 

wijlen voornoemde Jacobus ter plaatse gnd Loesbroek, en een stuk land, gnd 

een geslac, van wijlen voornoemde Jacobus, in Hees, ter plaatse gnd die 

Bleke. 

 

Jutta filia quondam Jacobi van den Heijnxthoevel cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte dicti quondam Jacobi suis! patris hereditarie 

advolutas et post mortem Elizabeth sue matris successione advolvendas 

quocumque locorum sitas exceptis hereditatibus dicti quondam Jacobi sitis 

in loco dicto Loesbroec et (dg: d) excepta (dg: dimidio iugero terre 

dicti) pecia terre dicta een geslac dicti quondam Jacobi sita in parochia 

de Hees in loco dicto die Bleke (dg: inter here) ut dicebat supportavit 

Wautghero dicto Wautghers soen promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Aa datum in cena 

Domini. 

 

BP 1178 f 227r 02 do 15-04-1389. 

Voornoemde Jutta dvw Jacobus van den Heijnxthoevel gaf uit aan Wautgherus 

gnd Wautghers soen de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde vader Jacobus, resp. die aan haar zal komen na overlijden 

van haar moeder Elizabeth, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Jacobus, ter plaatse gnd Loesbroek, en in een stuk land, gnd een geslach, 

van wijlen voornoemde Jacobus, in Hees, ter plaatse gnd die Bleken, naast 

Johannes Plassart, welke helft nu aan haar behoort; de uitgifte geschiedde 

voor de lasten en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Wautgherus de andere helft mede tot onderpand. 

 

Dicta Jutta cum tutore (dg: omnes hereditates) #medietatem# sibi de morte 

dicti quondam Jacobi sui patris successione advolutam et post mortem 

Elizabeth sue (dg: mortem) matris successione advolvendam in omnibus 

hereditatibus dicti quondam Jacobi sitis in loco dicto Loesbroec atque in 

pecia (dg: p) terre dicta een (dg: gelsl) geslach dicti quondam Jacobi 

sita in parochia de Hees in loco dicto die Bleken #contigue# iuxta 

hereditatem Johannis Plassart #et quam nunc ad se spectare dicebat# ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Wautghero dicto Wautghers soen 

pro oneribus exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex dicta medietate premissorum 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Wautgherus reliquam 

medietatem premissorum ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 03 do 15-04-1389. 

Voornoemde Wautgherus beloofde aan voornoemde Jutta 95 Hollandse gulden of 
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de waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Wautgherus promisit dicte Jutte nonaginta quinque Hollant gulden 

seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 227r 04 do 15-04-1389. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw 

Rutgherus 77 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389) te betalen. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis promisit Rutghero de Boemel 

filius quondam Rutgheri septuaginta septem Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 05 do 15-04-1389. 

Johannes Herinc vleeshouwer beloofde aan Heijlwigis wv Johannes Neven 22 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 03-04-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Herinc carnifex promisit Heijlwigi relicte quondam Johannis 

Neven (dg: X) XXII Hollant gulden seu valorem a pasca proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 06 do 15-04-1389. 

Hr Jordanus Brant kanunnik van de HH.Johannes-en-Martinus van Luik, droeg 

over aan hr Henricus Buc kanunnik van de kerk in Den Bosch (1) 117 oude 

schilden of de waarde, aan hem beloofd door Albertus Buc van Lijt en 

Johannes zv Johannes Buc van Lijt, (2) 117 oude schilden, aan hem beloofd 

door voornoemde Albertus en Johannes zv Johannes Buc van Lijt, (3) 117 oude 

schilden, aan hem beloofd door Albertus en Johannes zv Johannes Buc van 

Lijt, (4) 117 oude schilden, aan hem beloofd door Albertus Buc en Johannes 

zv Johannes Buc van Lijt. Vier brieven. 

 

Dominus Jordanus Brant canonicus sanctorum Johannis et Martini 

Leodiensium centum atque decem et septem (dg: aude scilde) #aureos 

denarios antiquos communiter scilde vocatos# seu valorem promissos sibi 

ab Alberto Buc de Lijt et Johanne filio (dg: q) Johannis Buc de Lijt 

prout in litteris atque centum et decem et septem (dg: aude) aureos 

denarios antiquos communiter scilde vocatos promissos sibi a dictis 

Alberto et Johanne filio Johannis Buc #de Lijt# prout in litteris atque 

centum atque decem et septem denarios #aureos# antiquos communiter scilde 

vocatos promissos sibi ab Alberto et Johanne filio Johannis Buc de Lijt 

prout in litteris item centum et decem et septem denarios aureos antiquos 

communiter scilde vocatos promissos sibi ab Alberto Buc et Johanne filio 

Johannis Buc de Lijt prout in litteris supportavit domino Henrico Buc 

canonico ecclesie de Busco cum litteris et jure. Testes Berkel et Emont 

datum supra. Et erunt 4 littere. 

 

BP 1178 f 227r 07 do 15-04-1389. 

Zegherus en zijn zuster Truda, kvw Marcelius van Puppel, verkochten aan 

Johannes van Beke zv Philippus een huis en erf in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van het midden van de Peperstraat naar de huizinge van 

wijlen Rodolphus van Zulikem, tussen erfgoed van voornoemde wijlen 

Rodolphus van Zulikem, nu Lambertus gnd den Rode Wagen, enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus Karnau, nu erfg vw Lambertus Snoec, anderzijds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 43 schelling 6 penning 

geld. 

 

Zegherus et Truda eius (dg: ux) soror liberi quondam Marcelii de Puppel 

cum tutore domum et aream sitam in Busco in viculo tendente de medio vici 
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dicti Peperstraet versus mansionem #quondam# Rodolphi de Zulikem inter 

hereditatem eiusdem quondam Rodolphi de Zulikem nunc ad Lambertum dictum 

den den Rode Wagen (dg: ex) spectantem ex uno et inter hereditatem 

quondam Petri Karnau nunc ad (dg: hereditatem) heredes quondam Lamberti 

Snoec spectantem ex alio ut dicebant ut dicebant vendiderunt Johanni de 

Beke filio Philippi supportaverunt cum (dg: litteris et) omnibus litteris 

et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et (dg: .) hereditario censu XLIII (dg: s) 

solidorum et VI denariorum monete exinde solvendis. Testes Rover et 

Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 08 do 15-04-1389. 

Johannes Carnau verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Snoec) Carnau prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 09 do 15-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Truda een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Trude hereditarium 

censum XX solidorum monete (dg: so) hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et area predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 10 do 15-04-1389. 

Boudewinus van Zelant beloofde aan voornoemde Zegherus en Truda 109 

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

hetzelfde bedrag met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Boudewinus de Zelant promisit dicto Zeghero et Trude centum et novem 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et 

tantum in festo nativitatis Domini proxime futuro persolvendos. Testes 

datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1178 f 227r 11 do 15-04-1389. 

Johannes Luwe zv Willelmus verkocht aan Jacobus Stevens een n-erfcijns van 

2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1/3 

deel, in een kamp, gnd de Rampoel, 4 morgen 2 hont groot, in Meerwijk, 

tussen wijlen Ghibo Herinc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

kamp, in Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van het 

klooster Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, dit kamp reeds belast met 11 

zester rogge. 

 

Johannes Luwe filius Willelmi hereditarie vendidit Jacobo Stevens 

hereditarium censum II aude scilde #seu valorem# solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex tercia parte ad dictum venditorem spectante in 

quodam campo dicto den (dg: Raempoe) Rampoel quatuor iugera et duo hont 

continente sito in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Ghibonis 

quondam Herinc ex uno et inter communem plateam ex alio item ex quodam 

campo sito in parochia de Roesmalen inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis XI 

sextariis siliginis ex dicto campo in parochia de Roesmalen sito 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 12 do 15-04-1389. 

Voornoemde Johannes Luwe zv Willelmus verkocht aan Johannes Matheus soen 

witlederbereider een n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 
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Dictus Johannes Luwe filius Willelmi hereditarie vendidit Johanni Matheus 

soen paratori corei albi hereditarium censum unius et dimidii aude scilde 

(dg: scilde) seu valorem solvendum hereditarie #nativitatis Domini# ex 

premissis per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227r 13 za 17-04-1389. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker beloofde aan Johannes van Hoevel 

Zerijs soen 13½ Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-

1389) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems pistor promisit Johanni de Hoevel 

Zerijs soen XIII et dimidium Hollant gulden ad Jacobi proxime futurum 

perslvendos. Testes (dg: testes) Willelmus et Dordrecht datum in vigilia 

pasce post benedictionem ceri. 

 

BP 1178 f 227r 14 za 17-04-1389. 

Judocus van den Hovel beloofde aan Egidius van Gheel 1 pond groten Vlaams 

geld, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389), hetzelfde met Sint-

Philippus-en-Jacobus daarop volgend (zo 01-05-1390), hetzelfde met Sint-

Philippus-en-Jacobus over 2 jaar (ma 01-05-1391), en hetzelfde met Sint-

Philippus-en-Jacobus over 3 jaar te betalen (wo 01-05-1392). 

 

Judocus van den Hovel promisit Egidio de Gheel I libram grossorum monete 

Flandrie ad Remigii proxime et tantum Philippi et Jacobi deinceps et 

tantum a Philippi et Jacobi proxime ultra duos annos et tantum a Philippi 

et Jacobi proxime ultra 3 annos (dg: pers). Testes Willelmus et Dordrecht 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 227r 15 ma 19-04-1389. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Johannes van Wech en 

diens vrouw Cristina 111 Hollandse gulden of de waarde met {niets 

ingevuld}. 

 

Boudewinus de Zelant (dg: promisit) et Yda eius uxor promiserunt Johanni 

de Wech et Cristine eius uxori (dg: C X) centum et undecim Hollant gulden 

seu valorem ad {rest van de regel is vrijgelaten}. Testes Dominus 

Willelmus de (dg: Aa) Aa et Berkel datum secunda post pascha. 

 

1178 mf7 B 13 f. 227v. 

 Tercia post pasche: dinsdag 20-04-1389. 

 Quarta post pasca: woensdag 21-04-1389. 

 

BP 1178 f 227v 01 di 20-04-1389. 

....... Luwe zvw Johannes Luwe verkocht aan Henricus Hadewigen bontwerker 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land gnd Stevens Stuk, 6½ hont groot, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd aan die Wasplakken, tussen Ghisbertus Proefts soen 

enerzijds en Johannes van Ghenderen anderzijds, (2) een stuk land gnd de 

Voertse Akker, in Meerwijk, tussen Lodekinus Proefts soen enerzijds en jkvr 

Johanna van Gielbeke anderzijds, reeds belast met dijken. 

 

....... Luwe filius quondam Johannis Luwe hereditarie vendidit Henrico 

Hadewigen pellifici hereditarium! duorum aude (dg: scilde) #scilde# seu 

valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre dicta 

Stevens Stuc sex et dimidium hont continente sito in jurisdictione de 

Merewijc (dg: inter hereditatem in) #ad# locum dictum aen die Wasplacken 

inter hereditatem Ghisberti Proefts soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Ghenderen ex alio atque ex pecia terre dicta den (dg: Vorst) 

#Voerts#-schen Acker sita in dicta jurisdictione inter hereditatem 

Lodekini Proefts soen ex uno et inter hereditatem domicelle (dg: Joh) 

Johanne de Gielbeke ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 
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et aliam obligationem deponere (dg: et su) exceptis aggeribus ad hoc 

spectantibus et sufficientem facere. Testes Gerardus et Dordrecht datum 

tercia post pasche. 

 

BP 1178 f 227v 02 di 20-04-1389. 

Thomas zvw Walterus gnd die Jonghe ev Katherina dvw Theodericus van den 

Eijnde verkocht aan de secretaris, tbv Maria ndvw voornoemde hr Egidius, 

een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Eersel, aan hen behorend in een 

b-erfpacht van 30 mud rogge en 3 mud mout, maat van Eersel, die wijlen hr 

Egidius van de Waag priester beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit de windmolen in Eersel en de watermolen in 

Steensel, en welke pacht van 9 lopen wijlen voornoemde hr Egidius van de 

Waag in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Katherina. 

 

Thomas filius quondam Walteri dicti die Jonghe maritus et tutor Katherine 

sue uxoris filie quondam Theoderici van den Eijnde hereditariam paccionem 

novem lopinorum siliginis mensure de Eersel ad se et ad dictam Katherinam 

spectantem et eis competentem in hereditaria paccione XXX modiorum 

siliginis et trium modiorum brasii dicte mensure quam dominus quondam 

Egidius de Statera presbiter solvendam habuit hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex molendino venti sito in Eersel et in 

molendino aquatili sito in Steensel et ex attinentiis (dg: dicto) et jure 

dictorum molendinorum universis quocumque sitis ut dicebat (dg: 

promittens) et quam paccionem novem lopinorum dicte mensure dictus 

quondam dominus Egidius de Statera dicte Katherine in suo testamento 

legaverat ut dicebat (dg: p) vendidit mihi ad opus (dg: dicte) Marie 

filie naturali dicti quondam Egidii promittens warandiam et obligationem 

(dg: in) in dicta paccione deponere. Testes Willelmus et Emont datum 

supra. 

 

BP 1178 f 227v 03 di 20-04-1389. 

(dg: Ro). 

 

BP 1178 f 227v 04 di 20-04-1389. 

Rumboldus zvw Lambertus de Bladel molenaar droeg over aan Hermannus die 

Cuper zv Hermannus die Cuper een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Eersel, die Walterus snijder nzv Walterus gnd Wellens met Lichtmis in Loen 

levert, gaande uit een stuk land gnd die Hage Akker met een aangelegen 

streep land gnd dat Mortelken, in Loen, welke pacht aan hem was verkocht 

door Arnoldus gnd Joncheer zvw Arnoldus van Baest. De brief overhandigen 

aan hem of aan Johannes van Breda. 

 

Rumboldus filius quondam Lamberti de Bladel multor hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Eersel quam Walterus sartor filius 

naturalis Walteri dicti Wellens solvere tenetur hereditarie 

purificationis et in Loen tradendam ex pecia terre dicta die Haghe Acker 

cum strepa terre dicte pecie terre adiacente dicta dat Mortelken sita in 

parochia de Loen #X {hier zou BP 1178 f 227v 05 moeten worden ingevoegd, 

maar dis is doorgehaald} (dg: inter hereditatem)# venditam sibi ab 

Arnoldo dicto Joncheer filio quondam Arnoldi de (dg: Be) Baest prout in 

litteris supportavit Hermanno die Cuper filio Hermanni die Cuper cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Traditur sibi vel Johanni de Breda. 

 

BP 1178 f 227v 05 di 20-04-1389. 

(dg: X inter hereditatem liberorum Gerongii ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Fullonis ex alio). 

 

BP 1178 f 227v 06 di 20-04-1389. 

(dg: Al). 
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BP 1178 f 227v 07 di 20-04-1389. 

Franco zvw Henricus Vrancken soen en zijn dochter Agnes deden tbv Henricus 

zv Willelmus gnd Hamer afstand van het deel dat aan hen behoort, in 

goederen gnd Kaetsarts Hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem. 

 

Franco filius quondam Henrici Vrancken soen et Agnes eius filia cum 

tutore super tota parte et omne jure eis competentibus quovismodo in 

bonis dictis (dg: Ka) Kaetsarts Hoeve sitis in parochia de Rode in loco 

dicto Houthem et super jure ad opus (dg: Willelmi) Henrici filii Willelmi 

dicti Hamer renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare promisit 

insuper super omnia dictus Franco (dg: super) obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 227v 08 di 20-04-1389. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Johannes gnd Laurens soen van Dordrecht 7 

Brabantse dobbel, 1 gulden pieter of de waarde en 4 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit Johanni dicto Laurens soen de Dordrecht septem 

Brabant dobbel et unum gulden (dg: guld) peter seu valorem et (dg: X) 

IIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227v 09 di 20-04-1389. 

(dg: Johannes Comans soen van Doerne, zijn zoon Gerardus). 

 

(dg: Johannes Comans soen de Doerne Gerardus eius filius). 

 

BP 1178 f 227v 10 di 20-04-1389. 

Heijmericus Laurens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Heijmericus Laurens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 227v 11 di 20-04-1389. 

Destijds had Arnoldus van Andel uitgegeven aan Johannes Comans soen van 

Doerne (1) 2 mudzaad roggeland, maat van Helmond, in Deurne, die Ghisbertus 

van Vlochoven verworven had van Henricus zvw Johannes gnd Oeghe van 

Helmont, met cijnzen en hoenderen die daarop worden geleverd, voor de 

cijnzen die eruit gaan en een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren. Voornoemde Johannes Comans soen 

had vervolgens (2) een stuk land, 1 zester rogge groot, in Deurne, ter 

plaatse gnd Vrekewijk, tussen Johannes Leijten soen enerzijds en kvw 

Johannes van Os anderzijds, (3) een beemd van voornoemde Johannes Comans, 

in Deurne, ter plaatse gnd Hoerenvoert, ter plaatse gnd Lijesel, tussen 

Gerardus gnd Raxstaf enerzijds en Johannes Betten anderzijds, tezamen met 

voornoemde 2 mudzaad roggeland tot onderpand had gesteld. Voornoemde 

Johannes Comans soen, zijn zoon Gerardus en Johannes zvw Johannes zv 

voornoemde Johannes Comans soen beloofden aan voornoemde Arnoldus van Andel 

voornoemde pacht van 3½ mud rogge voortaan in Den Bosch te leveren. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus de Andel duas modiatas terre 

siliginee mensure de Helmont sitas in (dg: Doer) Dorne quas (dg: .) 

Ghisbertus de Vlochoven erga Henricum filium quondam Johannis dicti Oeghe 

de Helmont acquisiverat in ea quantitate qua due (dg: di) modiate terre 

ibidem site site (dg: erga) #cum (dg: pullis) censibus et pullis que in 

dictis duabus modiatis terre annuatim solventur# dedisset ad hereditariam 

paccionem Johanni Comans soen de Doerne scilicet pro censibus annuatim 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione trium et dimidii (dg: modii) 

modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicto Arnoldo a dicto Johanne 
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hereditarie purificationis et in Doerne predicta tradenda ex dictis 

duabus modiatis terre et censibus et pullis predictis (dg: atque ex) #et 

cum deinde dictus Johannes Comans soen# peciam terre unum sextarium 

siliginis in semine capiente sita! in parochia de Doerne ad locum dictum 

Vrekewijc inter hereditatem Johannis Leijten soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis de Os ex alio atque (dg: ex 

predic) quoddam pratum dicti (dg: -s) Johannis Comans sito! in dicta 

parochia in loco dicto Hoerenvoert ad locum dictum Lijesel inter 

hereditatem Gerardi dicti Raxstaf ex uno et inter hereditatem Johannis 

Betten ex alio !quas peciam terre et pratum dictus Johannes Comans soen 

simul (dg: d) cum dictis duabus modiatis terre siliginee pro solucione 

dicte paccionis ad (dg: pact) pignus imposuerat pro in dictis litteris 

continetur constituti igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes 

Comans soen Gerardus eius filius et Johannes filius quondam Johannis 

filii dicti Johannis Comans soen promiserunt super habita et habenda 

dicto Arnoldo de Andel quod ipsi dictam paccionem (dg: di) trium et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure nunc deinceps perpetue tradent 

et deliberabunt in oppido de Buscoducis (dg: de et ex premissis) termino 

solucionis predicto ex premissis. Testes Berkel et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 227v 12 wo 21-04-1389. 

Wouterus van den Villenbraken verkocht aan Johannes van Rode gewantsnijder 

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

leveren, gaande uit (1) een hoeve, gnd ten Villenbraken, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Villenbraken, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 20 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, (2) 1¾ bunder beemd, 

in Veghel, ter plaatse gnd in der Monnik Hoeve, naast Godefridus van Erpe. 

 

Wouterus van den Villenbraken hereditarie vendidit Johanni de Rode 

pannicide hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso dicti venditoris dictis! ten Villenbraken sito in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Villenbraken et ex attinentiis dicti mansi 

universis #{BP 1178 f 227v 13 invoegen}# ut! promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum 

fundi et hereditaria paccione XX modiorum siliginis (dg: de) mensure de 

Rode ex (dg: -inde) #dicto manso# solvendis et sufficientem facere. 

Testes Heijme et W datum quarta post pasca. 

 

BP 1178 f 227v 13 wo 21-04-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 227v 12} atque ex uno bonario et tribus quartis 

partibus unius bonarii prati dicti venditoris sitis in parochia de Vechel 

(dg: inter ?aquam) in loco dicto in der Monic Hoeven (dg: inter 

hereditatgem) iuxta hereditatem Godefridi de Erpe. 

 

BP 1178 f 227v 14 wo 21-04-1389. 

Henricus zvw Mijchael gnd Loeken verkocht aan Johannes van den Wege een 

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

leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen Nijcholaus gnd Morre enerzijds en Johannes Coninc 

anderzijds, (2) 4½ lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen Ghibo gnd Machiels soen enerzijds en erfgoed van de 

monniken van Berna anderzijds, (3) ¼ deel in 5 morgen land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Middelrode, ter plaatse gnd in Delst, tussen erfgoed gnd 

die Rubbeemd, enerzijds en een dijk gnd de Molendijk anderzijds, (4) 1/3 

deel, in 1 bunder beemd, gnd die Bleke, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen het water gnd die Aa enerzijds en voornoemde dijk gnd 

die Molendijk anderzijds, reeds belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus filius quondam Mijchaelis dicti Loeken hereditarie vendidit 

Johanni van den Wege hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 
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de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Berlikem in 

loco dicto Middelrode (dg: in loco) inter hereditatem Nijcholai dicti 

Morre ex uno et inter hereditatem Johannis Coninc ex alio atque ex 

quatuor et dimidia lopinatis terre (dg: silig) siliginee sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Ghibonis dicti Machiels soen 

ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) monachorum de Berna ex alio atque 

ex (dg: qt) quarta parte ad se spectante in quinque iugeribus terre sitis 

in #(dg: dicta)# parochia et loco (dg: predictis) predictis in loco dicto 

in Delst inter hereditatem dictam die Rubbeemt ex uno et inter (dg: h) 

aggerem dictum den Molendike ex alio item ex tercia parte ad se spectante 

in uno bonario prati dicto die Bleke sito in dicta parochia in loco dicto 

Middelrode inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex uno et inter 

dictum aggerem die Molendike vocatum ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque solidis 

communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf7 B 14 f. 228. 

 Tercia post pasca: dinsdag 20-04-1389. 

 Quinta post pasca: donderdag 22-04-1389. 

 Sexta post pasca: vrijdag 23-04-1389. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 29-04-1389. 

 Quarta post pasca: woensdag 21-04-1389. 

 

BP 1178 f 228r 01 di 20-04-1389. 

Johannes Cammaker beloofde aan Jacobus zv Ghibo Kesselman 19½ Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Cammaker promisit Jacobo filio Ghibonis Kesselman XIX et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

[futurum] persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum tercia post pasca. 

 

BP 1178 f 228r 02 do 22-04-1389. 

Johannes zvw Johannes van den Beirgelen verkocht aan Hermannus zvw Walterus 

Kuijp een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Aarle te leveren, gaande uit 1/8 deel, in een hoeve, gnd ten Bergelen, die 

was van wijlen voornoemde Johannes van den Bergelen, in Mierlo, reeds 

belast met lasten. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis van den Beirgelen hereditarie vendidit 

Hermanno filio quondam Walteri (dg: Kij) Kuijp (dg: -s soen) hereditariam 

paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: juris) parochia de Arle tradendam 

ex octava parte ad dictum venditorem in quodam manso dicto ten Berge-(dg: 

he)-len qui fuerat dicti quondam Johannis (dg: de) van den Bergelen sito 

in parochia de Mierle et in (dg: ..) attinentiis dicti mansi universis 

quocumque sitis ut dicebat ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis. Testes Aa 

et Willelmus datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 228r 03 do 22-04-1389. 

Heijlwigis dv Johannes gnd Vos van Hezewijc gaf uit aan Marcelius zvw 

Henricus gnd uijt Vinckel (1) een stuk land, in Heeswijk, ter plaatse gnd 

op Vinkel, tussen Willelmus van Volkel enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd op Vinkel, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus van Volkel; de uitgifte geschiedde voor (a) cijnzen 

aan de naburen van Hees, (b) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, aan erfg vw Willelmus Loijer, en thans voor (c) een n-erfpacht van 13 

zester 1 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Heeswijk te leveren. 
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Voornoemde Heijlwigis, haar voornoemde vader Johannes Vos en de broers 

Gerardus Vos en Willelmus Vos van Dijnter beloofden andere lasten af te 

handelen. 

 

Heijlwigis filia Johannis dicti Vos de Hezewijc cum tutore (dg: duas) 

peciam terre sitam in parochia de Hezewijc ad locum dictum op Vinckel 

inter hereditatem Willelmi de Volkel ex uno et inter hereditatem (dg: 

Willelmi Zelen) communitatem ex alio atque peciam terre sitam in parochia 

de Hees (dg: in di) ad #dictum# locum op Vinckel vocatum [in]ter 

hereditates dicti Willelmi de Volkel ex utroque latere coadiacentes dedit 

ad hereditariam paccionem Marcelio filio (dg: qo) quondam Henrici dicti 

uijt Vinckel ab eodem hereditarie possidendas pro censibus vicinorum de 

Hees exinde solvendis atque pro hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco (dg: vicinis) heredibus quondam Willelmi 

Loijer exinde solvendis dandis etc atque pro annua et hereditaria 

paccione tredecim (dg: lop) sextariorum et unius lopini siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Hezewijc 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore et cum eis dictus Johannes 

Vos eius pater et Gerardus Vos et Willelmus Vos de Dijnter fratres (dg: 

wa) indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 04 do 22-04-1389. 

Voornoemde Heijlwigis beloofde voornoemde drie schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan Willelmus Vos. 

 

Solvit. 

Dicta Heijlwigis cum tutore promisit #super habita et habenda# dictos 3 

indempnes servare. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo Vos. 

 

BP 1178 f 228r 05 do 22-04-1389. 

Johannes van der Ekendonc de jongere verkocht aan Engbertus die Decker (1) 

1 lopen roggeland, in Dinther, ter plaatse gnd dat Reijtzel, beiderzijds 

tussen Willelmus Vos, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan voornoemde Willelmus, zoals afgepaald. 

 

(dg: Willelmus Vos de Dijnter domistadium situm in peciam terre) 

#Johannes van der Ekendonc junior# unam lopinatam terre siliginee sitam 

in parochia de Dijnter in loco dicto dat Reijtzel inter hereditatem (dg: 

dicti) Willelmi Vos ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Willelmi in 

ea quantitate qua ibidem sita est (dg: ut dicebat) et limitata 

hereditarie vendidit Engberto die Decker promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et W datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 228r 06 do 22-04-1389. 

Voornoemde Johannes van Ekendonc de jongere verkocht aan Henricus van 

Broeghel wollenklerenwever 1 zesterzaad roggeland, in Dinther, ter plaatse 

gnd Reijtzel, naast een akker gnd Ellinc enerzijds en Agnes wv Walterus van 

Ghelre anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, zoals 

afgepaald. 

 

Dictus Johannes de Ekendonc junior unam sextariatam terre siliginee sitam 

in parochia de Dijnter in loco dicto Reijtzel iuxta agrum dictum Ellinc 

ex uno et inter hereditatem Agnetis relicte quondam (dg: Will) Walteri de 

Ghelre ex alio #tendentem cum uno fine ad communem plateam# prout ibidem 

sita est et limitata ut dicebat (dg: hereditarie vendidit dedit ad 

hereditarium censum) #vendidit# Henrico de Broeghel textori laneorum ab 

eodem hereditarie possidendam (dg: pro hereditario censu XL solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam) promittens warandiam et 
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obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 07 do 22-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan Willelmus Vos van Dijnter een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde 

zesterzaad. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Willelmo Vos de Dijnter 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

dicta sextariata terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 08 do 22-04-1389. 

Barnerus zv Andreas verkocht aan Henricus die Clercke van Zonne een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf in Son, (2) een erfgoed 

gnd dat Eusel, aldaar, naast het water gnd die Dommel, welke cijns van 4 

pond voornoemde Barnerus gekocht had van Johannes Coecbecker van Zonne. 

 

Solvit. 

Barnerus filius Andree hereditarium censum (dg: quatuor librarum #XL 

solidorum monete de) hereditarium censum quatuor librarum# monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Zonne et ex hereditate dicta dat Eusel sita ibidem iuxta 

aquam dictam die Dommel quem censum #quatuor librarum# dictus Barnerus 

erga Johannem Coecbecker de Zonne emendo acquisiverat prout in litteris 

vendidit Henrico die Clercke de Zonne (dg: pro) supportavit cum litteris 

et jure #(dg: .... ..)# promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 09 do 22-04-1389. 

Voornoemde Barnerus zv Andreas droeg over aan Johannes gnd Gielijs soen 

schoenmaker van Zonne een n-erfcijns van 20 schelling geld, uit voornoemde 

cijns van 4 pond. 

 

Dictus Barnerus (dg: fi) hereditarium censum XX solidorum monete de dicto 

censu quatuor librarum supportavit Johanni dicto Gielijs soen sutori #de 

Zonne# supportavit cum litteris et jure occacione promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 228r 10 do 22-04-1389. 

Voornoemde Barnerus zv Andreas droeg over aan Willelmus die Clerc van Zonne 

een n-erfcijns van 20? schelling, uit voornoemde cijns van 4 pond. 

 

Dictus Barnerus hereditarium censum X[X?] solidorum monete de dicto censu 

quatuor librarum supportavit Willelmo die Clerc de Zonne cum litteris et 

jure occacione promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 228r 11 do 22-04-1389. 

Willelmus Vos de Dijnter verkocht aan zijn broer Gerardus Vos drie stukken 

land in Heeswijk, (1) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed van de monniken van Berne anderzijds, (2) tussen 

Roverus Baest enerzijds en Denkinus van der Eijken anderzijds, (3) tussen 

voornoemde Denkinus enerzijds en Rodolphus van den Broec anderzijds, belast 

met 14 penning, zodanig geld waarin die betaald moeten worden, b-erfcijns. 

 

Willelmus Vos de Dijnter tres pecias terre sitas in parochia de Hezewijc 

(dg: ..) quarum una inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex 

uno et inter hereditatem monachorum de Berna ex alio altera inter 

hereditatem (dg: quondam) Roveri Baest ex uno et inter hereditatem 

Denkini van der Eijken ex alio et tercia inter hereditatem dicti Denkini 

ex uno et inter (dg: h ...) hereditatem Rodolphi van den Broec ex alio 

sunt site ut dicebat (dg: v) vendidit Gerardo Vos suo fratri promittens 
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warandiam et obligationem deponere exceptis XIIII denariis hereditarii 

census in tali moneta in quali de jure (dg: e) #sunt# solvendi ut 

dicebat. Testes A et Willelmus datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 228r 12 do 22-04-1389. 

Henricus van Gheffen Lijsbetten soen verkocht aan Theodericus van der Vest 

1/3 deel van een weg, behorend aan voornoemde Henricus, in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus van der Vest 

enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus van Lijt smid anderzijds, welke 

weg loopt vanaf erfgoed van Hessello zvw Gerardus molenaar van Vucht tot 

aan het gemene water. De weg zal gemeenschappelijk eigendom zijn van 

voornoemde Henricus, Theodericus en Hessello. 

 

Henricus de Gheffen Lijsbetten soen terciam partem (dg: ad se spectantem 

in quadam via) cuiusdam vie (dg: s) spectantis ad dictum Henricum que via 

sita est in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Theoderici van 

der Vest ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi de Lijt (dg: ex) 

fabri ex alio et que via tendit ab hereditate Hessellonis filii quondam 

Gerardi multoris de Vucht usque communem aquam ut dicebat vendidit dicto 

Theoderico van der Vest promittens warandiam et obligationem deponere 

tali condicione annexa quod dicta via permanebit perpetue communis #et 

[?in]divisa# dictis Henrico et Theoderico et (dg: Th) Hesselloni (dg: -s) 

ad ambulandum eundem et redeundem per eandem quotiens ipsi seu eorum 

aliquis indigebit. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 13 do 22-04-1389. 

Voornoemde Henricus verkocht 1/3 deel van voornoemde weg aan Hessello zvw 

Gerardus moelner van Vucht. 

 

Henricus (dg: He) predictus unam terciam partem dicte vie vendidit (dg: 

S) Hesselloni filio quondam Gerardi multoris de Vucht promittens ut supra 

per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 14 do 22-04-1389. 

Johannes gnd Roelofs soen en Theodericus zv Aelbertus Spormers soen 

verkochten aan Henricus van Best 1½ morgen heide, in Oss, tussen Berghem en 

Schadewijk, tussen Godefridus Andries soen enerzijds en kvw Theodericus 

Scriver anderzijds. 

 

-. 

Johannes dictus Roelofs soen et Theodericus filius (dg: Alardi) Aelberti 

Spormers soen unum et dimidium (dg: ..) jugera terre mericalis sita in 

parochia de Os inter Berghen et Scadewijc inter hereditatem (dg: pe) 

Godefridi Andries soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici Scriver ex uno ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendiderunt Henrico de Best promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228r 15 vr 23-04-1389. 

Agnes dvw Goeswinus gnd Cuper wv Cristianus nzvw hr Lambertus smid priester 

droeg over aan haar dochter Jutta het vruchtgebruik in ¼ deel van een 

hofstad van voornoemde wijlen Goeswinus, in Oisterwijk, naast de kerk, 

tussen Wijtmannus gnd Wijt van den Eijnde enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

-. 

Agnes (dg: relicta dicta Cupers relicta quondam Arnoldi Noude des 

Ghelazemakers) #filia quondam Goeswini dicti Cuper relicta quondam 

Cristiani filii naturalis quondam domini Lamberti fabri presbitri# cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: quod) quarta parte 

#cuiusdam# domistadii dicti #quondam Goeswini# siti in Oesterwijc iuxta 
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ecclesiam inter hereditates Wijtmanni dicti Wijt van den Eijnde ex uno et 

inter (dg: hereditates A) communem plateam ex alio ut dicebat supportavit 

Jutte sue filie promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 228r 16 do 29-04-1389. 

Voornoemde Jutta verkocht voornoemd ¼ deel aan Johannes van Beke van 

Oesterwijc. Dit ¼ deel was belast met 2½ schelling geld. 

 

T. 

Dicta Jutta cum tutore dictam quartam partem vendidit Johanni de Beke de 

Oesterwijc promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis IIJ solidis monete ex dicta quarta parte solvendis. Testes Aa et 

W datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 228r 17 wo 21-04-1389. 

Johannes zv Albertus van Hueselingen ev Ermgardis dvw Matheus gnd Rutten 

soen verkocht aan Nijcholaus Nouden (1) al zijn goederen, onder het gebied 

van Craendonc en de parochie van Woensel, (2) alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Matheus, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van Tresiana gnd Zeen wv voornoemde 

Rutgherus, onder het gebied van Craendonc en de parochie van Woensel. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: .) filius (dg: q) Alberti de Hueselingen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Ermgardis sue uxoris filie quondam Mathei dicti 

Rutten soen omnia et singula #mobilia et immobilia hereditaria et parata# 

ad se spectantia quocumque locorum infra territorium de Craendonc et 

infra parochiam de Woensel consistentia sive sita atque omnia bona sibi 

et dicte sue uxori de morte dicti quondam (dg: Rutgheri) #Mathei# 

successione advoluta et post mortem Tresiane dicte Zeen relicte dicti 

quondam Rutgheri successione advoluta quocumque locorum infra dictum 

territorium de Craendonc [et] infra dictam parochiam de Woensel 

consistentia sive sita (dg: s) vendidit (dg: Henrico) #Nijcholao# Nouden 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

W datum quarta post pasca. 

 

1178 mf7 C 01 f. 228v. 

 Quinta post pasca: donderdag 22-04-1389. 

 Sexta post vocem: vrijdag 28-05-1389. 

 

BP 1178 f 228v 01 do 22-04-1389. 

Henricus Snider van Os verkocht aan Gerardus Vilt zv Elizabeth gnd Mersman 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1 

morgen land, in Oss, achter Ussen, tussen voornoemde Elizabeth Mersman 

enerzijds en Johannes gnd Vriesken anderzijds. 

 

Henricus Snider de Os hereditarie vendidit Gerardo Vilt filio (dg: 

quondam Gerardi Vlt Vilt de Ussen) Elizabeth dicte Mersman hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

uno iugero terre sito in parochia de Os retro Ussen inter hereditatem 

dicte Elizabeth Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Vriesken ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Aa et W datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 228v 02 do 22-04-1389. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Snider van Ghemert verkocht aan zijn broer 

Goeswinus al zijn erfgoederen, onder Gemert, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Snider de Ghemert omnes suas 
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hereditates quocumque locorum infra jurisdictionem #de Ghemert# sitas ut 

dicebat vendidit Goeswino suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 228v 03 do 22-04-1389. 
Arnoldus† gnd Snider van Ghemert. 

1. Goeswinus. 

2. Henricus. 

Goeswinus zvw Arnoldus gnd Snider van Ghemert beloofde aan zijn broer 

Henricus een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, 2 Hollandse gulden 

of de waarde en 8 ellen wollen stof, met Lichtmis in Gemert te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Goeswinus filius quondam Arnoldi dicti Snider de Ghemert promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Henrico suo fratri vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert et duorum 

florenorum dictorum gulden monete de Hollandia seu valorem et octo (dg: 

ulina) ulnarum linei panni anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non 

ultra purificationis et in Ghemert tradendam ex omnibus suis (dg: sui) 

bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 04 do 22-04-1389. 

Willelmus Kuijf van Empel en Mechtildis dv Cristianus gnd Roggen beloofden 

aan Johannes gnd Matheus soen 24 mud haver, Bossche maat, de betere minus 2 

plakken voor elke mud, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te 

leveren. 

 

Willelmus Kuijf de Empel et Mechtildis filia (dg: quondam) Cristiani 

dicti Roggen promiserunt Johanni dicto Matheus soen XXIIII modios avene 

mensure de Busco (dg: me) de meliori minus duo placke in valore 

cuiuslibet modii ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 228v 05 do 22-04-1389. 

Walterus Didden soen van Helvoert beloofde aan Henricus van Diegeden 21 

Hollandse gulden of de waarde en 6 plakken, een helft te betalen met Sint-

Jan (do 24-06-1389) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389). 

 

Walterus Didden soen de Helvoert promisit Henrico de Diegeden (dg: XXI) 

XXI Hollant gulden seu valorem (dg: ad mediatim) et sex placken mediatim 

Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 228v 06 do 22-04-1389. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Johannes gnd Philips soen 

136 oude schilden, 3 Hollandse gulden voor 2 oude schilden gerekend of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis (dg: K) Cale promisit Johanni 

dicto Philips soen centum et XXXVI aude scilde scilicet III Hollant 

gulden pro duobus aude scilde computato seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 07 do 22-04-1389. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe gaf uit aan Johannes gnd Roelofs soen een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in de Vergart, tussen Gerardus Hennen 

soen enerzijds en Johannes Reijmbouts soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 35 schelling geld, met Lichtmis te 
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betalen. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes filius (dg: qu) naturalis quondam Walteri de Erpe peciam terre 

sitam in parochia de Os in loco dicto in den Vergart inter hereditatem 

Gerardi Hennen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Reijmbouts soen 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto Roelofs 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XXXV 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 08 do 22-04-1389. 

Egidius zvw Matheus gnd Gielijs soen van Kessel verkocht aan Henricus 

Loenman een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit een huis en tuin in Kessel, ter plaatse gnd 

in de Enge, tussen Willelmus van Hees enerzijds en erfg vw Arnoldus Vos 

anderzijds, strekkend vanaf de maasdijk tot aan de plaats gnd Middelweg, 

reeds belast met 6 schelling gemeen paijment. 

 

Egidius filius quondam Mathei dicti Gielijs soen (dg: soe de Em) de 

Kessel hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium censum unius 

Hollant gulden seu valorem solvendum hereditarie Martini ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Kessel in loco dicto in den Enghe 

inter hereditatem Willelmi de Hees ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Arnoldi Vos ex alio (dg: ut dicebat pro) tendente ab aggere Mose 

(dg: #inf# ad ad) usque ad locum dictum Middelwech ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

solidis communis pagamenti ex premissis solvendis et sufficientem facere. 

Testes (dg: datum supra) W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 09 do 22-04-1389. 

Wijnricus zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Willelmus Poijnne van 

Blitterswijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, in Dinther, ter plaatse gnd 

Loesbroek, reeds belast met lasten. 

 

Wijnricus filius quondam Nijcholai de Zochel hereditarie vendidit 

Willelmo Poijnne de Blitterswijc hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex manso dicti venditoris sito in parochia de Dijnter in 

loco dicto Loesbroec et ex attinentiis dicti mansi universis ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ce) oneribus 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 10 do 22-04-1389. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch en Thomas die Hoege 

beloofden aan Johannes van der Hautart 90 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus (dg: de Berlaer) #!Helmont et de 

Keerberch# !et de Keerberch et Thomas die Hoege promiserunt Johanni van 

der Hautart nonaginta Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 11 do 22-04-1389. 

Destijds had Johannes gnd Coecbecker van Zonne verkocht aan Barnerus zv 

Andreas een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf in Son, 

tussen Walterus gnd van den Hulse enerzijds en Arnoldus gnd Verkenman 
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anderzijds, (2) een erfgoed gnd dat Eusel, aldaar, naast het water gnd die 

Dommel. Voornoemde Barnerus had vervolgens voornoemde cijns van 4 pond 

verkocht aan Henricus gnd die Clerke van Zonne. Voornoemde Henricus die 

Clercke droeg thans ¼ deel van voornoemde cijns van 4 pond over aan zijn 

broer Willelmus die Clercke. 

 

Solvit VI grossos pro toto. 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Coecbecker de Zonne 

hereditarie vendidisset Barnero filio Andree hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in (dg: t) parochia de Zonne inter 

hereditatem Walteri dicti van den Hulse ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Verkenman ex alio atque ex hereditate dicta dat (dg: Ee) 

Eusel sita ibidem iuxta aquam dictam die Dommel prout in litteris et cum 

deinde dictus Barnerus dictum censum quatuor librarum hereditarie 

vendidisset Henrico dicto die Clerke de Zonne prout in litteris 

constitutus igitur dictus Henricus die Clercke unam quartam partem dicti 

census quatuor librarum supportavit Willelmo die Clercke suo fratri cum 

litteris et jure occacione promittens ratam servare (dg: et obligationem 

ex parte sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 12 do 22-04-1389. 

Voornoemde Henricus die Clercke droeg thans voorts ¼ deel van voornoemde 

cijns over aan Johannes Gielijs soen schoenmaker van Zonne. 

 

Solvit VI grossos et VII vlieguit pro toto. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Henricus (dg: H) die Clercke unam #quartam# partem dicti census 

supportavit Johanni Gielijs soen sutori de Zonne cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 13 do 22-04-1389. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes gnd Coecbecker van 

Zonne” en “Barnerus zv Andreas”, zoals aan ommezijde58 geschreven. En 

Henricus die Clercke van Zonne beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te 

stellen aan zijn broer Willelmus die Clercke en aan Johannes Gielijs soen 

schoenmaker van Zonne. 

 

Duplicetur. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incepit Johannes dictus 

(dg: d Coecbe) Coecbecker de Zonne et altera Barnerus filius Andree ut 

scribatur in latere preterito et Henricus die Clercke de Zonne promisit 

tradere Willelmo (dg: suo) die Clercke suo fratri et Johanni Gielijs soen 

sutori de Zonne ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 14 do 22-04-1389. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel en zijn zoon Arnoldus 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 70 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389; 8+31+24=63 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

(dg: Joh) Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel et 

Arnoldus eius filius promiserunt Philippo Jozollo etc LXX aude scilde 

Francie ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena (dg: II t) 

IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 15 do 22-04-1389. 

Johannes die Bitter verkocht aan Jacobus van den Yvenlaer ½ hont land, 

onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd Drieborch, tussen voornoemde Johannes 

                         
58 Zie ← BP 1178 f 228r 08 do 22-04-1389. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

130 

Bitter enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen anderzijds, zoals afgepaald, 

met recht van weg vanaf voornoemde ½ hont land, over een ander erfgoed van 

voornoemde Johannes aldaar, tot aan de gemene weg. 

 

Johannes die Bitter dimidium hont terre situm infra libertatem #etc# ad 

locum dictum Drieborch inter hereditatem dicti Johannis Bitter ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen ex alio #prout ibidem situm est 

et limitatum# (dg: et) cum via pergendi eundi et eundi ad! dicto dimidio 

hont terre usque ad communem plateam #per aliam hereditatem dicti 

Johannis ibidem sitam# ut dicebat vendidit Jacobo van den Yvenlaer 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 16 vr 28-05-1389. 

Arnoldus Nolleken Geroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nolleken Geroncs prebuit et reportavit. W et Emont datum (dg: in 

crastino ascensionis) sexta post vocem. 

 

BP 1178 f 228v 17 vr 28-05-1389. 

Willelmus van Criekenbeke verkocht aan Henricus die Jegher een n-erfcijns 

van 12 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) goederen, in Aarle, ter plaatse gnd op Stripe, (2) goederen, in 

Aarle, ter plaatse gnd op den Lare, reeds belast met grondcijnzen en 7 oude 

schilden b-erfcijns uit voornoemde goederen op de Lare. 

 

Willelmus de Criekenbeke hereditarie vendidit Henrico die Jegher 

hereditarium censum XII aude scilde #monete Francie# seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex bonis dicti venditoris (dg: 

dictis e) sitis in parochia de Arle in loco dicto op Stripe et ex bonis 

(dg: dictis op) dicti venditoris sitis in parochia de Arle in loco op den 

Lare et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

sitis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: ex) censibus dominorum fundi ex premissis solvendis atque 

exceptis septem aude scilde hereditarii census ex dictis bonis op #den# 

Lare vocatis prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 228v 18 vr 28-05-1389. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van Orthen en Den Bosch verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti de Orthen et Busco 

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

 

1178 mf7 C 02 f. 229. 

 Quinta post pasca: donderdag 22-04-1389. 

 

BP 1178 f 229r 01 do 22-04-1389. 

Rijcoldus Willems soen van Scijnle verkocht aan Goeswinus zvw Henricus van 

den Waude 1 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetse Hoeve, 

tussen erfgoed gnd Rutgers Boenre, nu van Arnoldus Willems soen, enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, zoals omgraven. Voornoemde Goeswinus zal de 

bunder goed moeten omwallen tussen voornoemde bunder en het !voornoemde 

erfgoed van Rijcoldus. 

 

Rijcoldus (dg: Willelmus) Willems soen de Scijnle unum bonarium terre 

situm in parochia de Scijnle in loco dicto die Scoetsche Hoeve inter 

hereditatem dictam Rutghers Boenre nunc ad Arnoldum Willems soen 

spectantem ex uno et inter communem plateam ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est et circum fossatum ut dicebat vendidit Goeswino filio 

quondam Henrici van den Waude promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dictus Goeswinus dictum bonarium perpetue 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

131 

tenebitur circumvallare #bene et# laudabiliter inter dictum bonarium et 

inter (dg: hereditatem) !dictam hereditatem Rijcoldi contigue iuxta 

dictum bonarium sitam. Testes W et Dordrecht datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 229r 02 do 22-04-1389. 

Engbertus zv Petrus Aenboijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus filius Petri Aenboijs prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 229r 03 do 22-04-1389. 

Goderadis dvw Goeswinus van den Steen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die de graaf van Megen aan haar moet 

betalen. 

 

Goderadis filia quondam Goeswini van den Steen hereditarium censum X 

librarum antique pecunie quem comes de Megen sibi solvere tenetur 

hereditarie monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 04 do 22-04-1389. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Henricus die Wilde 20 Hollandse dobbel, 

3 Hollandse gulden of de waarde voor 2 dobbel gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Henrico die Wilde XX (dg: Hol) Hollant 

dobbel scilicet III Hollant gulden seu valorem pro duobus dobbel ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 05 do 22-04-1389. 
Vergelijk: SAsH Burgerlijk Weeshuis, cartularium inv.nr. 518, f.76v, 22-04-1389: Een brief die 

begint met: Johannes zv Franco gnd Luborgen. Mentionerende van sekere woonstadt ter plaetssen 

genoemt Boerde binnen deser stadt gelegen. 

Johannes zvw Franco Luborgen droeg over aan zijn zoon Franco een hofstad in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde, voor erfgoed 

van Adam van Mierd, naar erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, tussen 

erfgoed van Theodericus van der Heze enerzijds en erfgoed van Theodericus 

van Venne anderzijds, strekkend van voornoemde straat achterwaarts tot aan 

een weg van voornoemde Johannes die daar loopt, met recht van weg over een 

weg die loopt van een weggetje dat gaat over een brug aldaar door een poort 

tot aan bovengenoemde weg. Voornoemde Franco mag op deze hofstad geen bomen 

planten, waardoor zonlicht onthouden wordt aan de ramen (voor het spannen 

van huiden) van voornoemde Johannes en zijn broer Johannes. 

 

Johannes filius quondam Franconis Luborgen quoddam domistadium situm in 

Busco in vico tendente a loco dicto Boerde ante hereditatem Ade de Mierd 

versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne inter hereditatem Theoderici 

(dg: de) van der Heze ex uno et inter hereditatem Theoderici (dg: de) de 

Venne ex alio tendens a dicto vico retrorsum usque ad quandam viam (dg: 

ad quatuor via pedat) #dicti Johannis# ibidem tendentem in ea quantitate 

qua ibidem situm est (dg: dedit) simul cum jure eundi et redeundi #per 

quandam viam tendentem# a quodam viculo tendente ultra quendam pontem 

ibidem per quandam portam usque ad (dg: di) supradictam viam ut dicebat 

(dg: dedit ad h annuum censum) #supportavit# Franconi suo (dg: flio) 

filio (dg: ab eodem hereditarie possidendum pro vitali pensione XL 

solidorum monete danda primodicto Johanni et Mechtildi eius uxori seu 

eorum alteri diutius) promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione annexa quod dictus Franco non plantabit supra dictum 

domistadium aliquas arbores per quas lumen solis posset impediri 

pannitensoriis dicti Johannis et Johannis sui fratris #ibidem# ut 

recognovit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 229r 06 do 22-04-1389. 

Voornoemde Franco beloofde aan zijn vader Johannes en diens vrouw 

Mechtildis een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemde goederen en 

zijn andere goederen. 

 

Dictus Franco promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni suo (dg: fratri) #patri# et Mechtildi eius uxori vitalem 

pensionem XL solidorum monete anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et 

Mechtildis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

et ex aliis suis bonis habitis et habendis et alter dutius vivens 

integraliter obtinebit (verbeterd uit: obbitenbit) et cum ambo mortui 

fuerint. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 07 do 22-04-1389. 

Johannes gnd Rijcwijns soen, Heijnmannus zv Willelmus Stevens soen, 

Theodericus Filijant en Danijel Jans soen beloofden aan Henricus Hadewigen 

brouwer 26.000 gebakken stenen uiterlijk met Vastenavond aanstaande (di 15-

02-1390), in Den Bosch, aan het woonhuis van voornoemde Henricus Hadewigen, 

te leveren. 

 

Johannes dictus Rijcwijns soen (dg: Joh) Heijnmannus filius Willelmi 

Stevens soen et Theodericus Filijant et Danijel Jans soen promiserunt 

Henrico Hadewigen braxatori XXVI milia #bonorum# coctorum lapidum (dg: 

ad) infra hinc et carnisprivium proxime futurum persolvenda et in Busco 

iuxta domum habitationis dicti Henrici Hadewigen deliberanda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 08 do 22-04-1389. 

Elizabeth dvw Wautgherus gnd Swenen soen verkocht aan Henricus zv Henricus 

gnd Ghiben soen van Oedrichoven 1/3 deel, in een huis, tuin, beemd en 

aangelegen akker, in Nederwetten, ter plaatse gnd Sceerdonc, tussen Jacobus 

Sparre enerzijds en Petrus Ghenen soen anderzijds, belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Wautgheri dicti Swenen soen cum tutore terciam 

partem ad se spectantem in domo et orto #(dg: et agro)# et prato (dg: 

sibi adiacente) et agro sibi adiacente sitis in parochia de Nederwetten 

ad locum dictum Sceerdonc inter hereditatem Jacobi Sparre ex uno et inter 

hereditatem Petri Ghenen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio Henrici dicti Ghiben soen de Oedrichoven promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus 

dominorum fundi et hereditario censu XX solidorum et hereditaria paccione 

ercia parte) censibus et paccionibus exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 229r 09 do 22-04-1389. 

Johannes Claes soen ev Enghelberna, en Johannes die Moelner zv Lambertus ev 

Elizabeth, dvw Johannes gnd Enghel Goden soen, beloofden aan Godefridus zvw 

Engela Goden soen de erfdeling van waarde te houden, die eerder gehouden 

was tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Arnoldus zvw voornoemde 

Enghela Goden soen, voor hemzelf en voor kvw voornoemde Johannes Enghel 

Goden soen, anderzijds, van goederen die aan beide partijen behoren. 

 

Johannes Claes soen maritus et tutor legitimus Enghelberne sue uxoris et 

Johannes die Moelner #filius Lamberti# maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Johannis dicti Enghel Goden soen 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio quondam !Engle Goden 

soen quod ipsi divisionem hereditariam prius factam inter dictum 

Godefridum ex una et inter !hereditatem Arnoldum filium dicte quondam 
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!Enghe Goden soen pro eodem Arnoldo et pro liberis dicti quondam Johannis 

Enghel Goden soen ex altera parte de bonis ad dictas partes spectantibus 

(dg: ut dic) prout in litteris scabinorum etc perpetue ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 10 do 22-04-1389. 

Voornoemde Johannes en Johannes ontlastten voornoemde Godefridus van alle 

zaken, die voornoemde Godefridus namens voornoemde gezusters Enghelberna en 

Elizabeth heeft ontvangen. 

 

Dictus! Johannes et Johannes quitaverunt dictum Godefridum ab omnibus 

bonis et rebus que dictus Godefridus ex parte et nomine dictarum 

Enghelberne et Elizabeth sororum percepit et levavit a quocumque evoluto 

usque in diem presentium. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 11 do 22-04-1389. 

Voornoemde Johannes en Johannes beloofden voornoemde Godefridus, kvw 

Arnoldus bv voornoemde Godefridus en hun goederen nimmer aan te spreken 

wegens goederen van kvw voornoemde Johannes Enghel Goden soen, nagelaten 

door Walterus Backe, bv voornoemde Godefridus en Arnoldus. 

 

Dicti Johannes et Johannes (dg: palam) promiserunt indivisi super (dg: q) 

omnia quod ipsi dictum Godefridum et liberos quondam Arnoldi fratris 

eiusdem Godefridi nec eorum bona nunquam impetet occacione bonorum 

liberorum (dg: quo) dicti quondam Johannis Enghel Goden soen legatorum a 

Waltero Backe fratre dictorum Godefridi et Arnoldi ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 12 do 22-04-1389. 

Hr Henricus priester zvw Arnoldus gnd Enghel Goden soen beloofde voornoemde 

Godefridus en zijn goederen nimmer aan te spreken wegens goederen, aan hem 

vermaakt door Walterus Backe bv voornoemde Godefridus en door Katherina sv 

voornoemde Godefridus. 

 

Dominus Henricus presbiter filius quondam Arnoldi dicti Enghel Goden soen 

promisit super omnia quod ipse dictum Godefridum nec eius bona nunquam 

impetet occacione bonorum !sibi a Waltero Backe fratre olim dicti 

Godefridi et Katherina sorore olim dicti Godefridi legatorum (dg: ut 

dicebat) dicto domino Henrico ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 13 do 22-04-1389. 

Reijnerus van Holten Jans soen beloofde aan Rijcoldus Borcgrave 28 

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

betalen. 

 

Reijnerus de Holten (dg: f) Jans soen promisit Rijcoldo (dg: B..gh) 

Borcgrave XXVIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 14 do 22-04-1389. 

Hr Gerardus zvw Rutgherus Moedels priester, Johannes Scrage en Gerardus van 

Vladeracken beloofden aan Arnoldus Heijme, tbv hem en vrouwe Maria hertogin 

van Gelre, 75 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Sint-Remigius 

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

 

Dominus Gerardus filius quondam Rutgheri Moedels presbiter Johannes 

Scrage et Gerardus de Vladeracken promiserunt Arnoldo Heijme ad opus sui 

et ad opus domine Marie ducesse Ghelrensis seu ad opus alterius eorundem 

septuaginta quinque Hollant gulden (dg: seu valorem) ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 229r 15 do 22-04-1389. 

Johannes Lambrechts soen en Petrus gnd Ravens soen beloofden aan Arnoldus 

Ave Mari 11 Hollandse gulden of de waarde en 20 plakken met Sint-Jan 

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

 

Johannes Lambrechts soen et Petrus dictus Ravens soen promiserunt Arnoldo 

Ave Mari XI Hollant gulden seu valorem et XX placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 16 do 22-04-1389. 

Leonius van de Kelder verkocht aan Albertus die Ketelleer een b-erfcijns 

van 4 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te 

betalen, gaande uit goederen die waren van wijlen Arnoldus gnd die Aude, in 

Deurne, naast de watermolen gnd ter Nieuwer Molen, welke cijns aan 

voornoemde Leonius was verkocht door Ghevardus van Doerne zvw Willelmus van 

Doerne et zijn broer Arnoldus. 

 

Leonius de Penu hereditarium censum quatuor denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie in festo pasche ex bonis que fuerant 

quondam Arnoldi dicti die Aude sitis in parochia de Doerne iuxta 

molendinum aquatile dictum communiter ter Nuwer Molen atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis venditum dicto Leonio a Ghevardo de Doerne 

filio quondam Willelmi de Doerne #et# Arnoldo eius fratre prout in 

litteris vendidit Alberto die Ketelleer supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 229r 17 do 22-04-1389. 

Johannes van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 C 03 f. 229v. 

 Quinta post pasca: donderdag 22-04-1389. 

 Quinta post jubilate: donderdag 13-05-1389. 

 in festo Servacii anno LXXXIX: donderdag 13-05-1389. 

 

BP 1178 f 229v 01 do 22-04-1389. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Reijners soen gaf uit aan Willelmus Truden soen zv 

Henricus van Zonderwijc 2 stukken land, in Zonderwijk, (1) tussen Gertrudis 

gnd Milters enerzijds en voornoemde Willelmus Truden soen anderzijds, (2) 

tussen voornoemde Gertrudis enerzijds en Willelmus anderzijds, welke 2 

stukken met een eind strekken aan erfgoed van het huis van Postel; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Solvit Arnoldus. Solvit W. 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Reijners soen duas pecias terre sitas 

in parochia de Zonderwijc quarum una inter hereditatem Gertrudis dicte 

Milters ex uno et inter hereditatem Willelmi Truden soen filii Henrici de 

Zonderwijc ex alio et altera inter hereditatem dicte Gertrudis ex uno et 

inter hereditatem Willelmi ex alio sunt site et que due pecie terre 

tendunt cum uno fine ad hereditatem domus de Postula ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Willelmo Truden soen ab eodem hereidtarie 

possidendas pro censibus exinde de jure solvendis dandis (dg: sibi) etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 
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deponere et alter repromisit. Testes Heijme et Willelmus datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1178 f 229v 02 do 22-04-1389. 

Henricus zvw Petrus gnd Nennen soen verkocht aan Walterus Fijen soen van 

Zeland een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud rogge, voornoemde 

Walterus Fijen soen beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen 

voornoemde Petrus, in Gemonde. 

 

Henricus filius quondam Petri dicti Nennen soen hereditariam paccionem 

decem sextariorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum 

siliginis dicte mensure (dg: quam paccionem trium modiorum silig) 

Walterus Fijen soen de Zeland promisit se daturum et soluturum dicto 

Henrico hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 

(dg: m) cuiusdam mansi qui fuerat quondam Petri predicti siti in parochia 

de Ghemonden atque ex attinentiis omnibus et singulis dicte medietatis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris (dg: si) 

vendidit #supportavt# dicto Waltero Fijen soen (dg: cum litteris et jure 

occacione) promittens warandiam et obligationem in dicta paccione X 

sextariorum siliginis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 03 do 22-04-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 46 Hollandse 

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

16 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

Twee brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico venditori (dg: X sexaginta duos) 

#quadraginta sex# Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos et sedecim Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. Et erunt 2 

littere. 

 

BP 1178 f 229v 04 do 22-04-1389. 

Arnoldus Heijme ontlastte Johannes van Hezellaer en zijn broer Henricus van 

den Hezellaer van alle schulden, die voornoemde broers Johannes en Henricus 

verschuldigd waren aan voornoemde Arnoldus Heijme. Voornoemde Arnoldus 

behoudt een lijfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Henricus van den 

Hezellaer verkocht had aan voornoemde Arnoldus Heijme, tbv hem en zijn 

vrouw vrouwe Mechtildis. De brief overhandigen aan Maria dv Henricus van 

den Hezellaer. 

 

Arnoldus Heijme quitavit Johannem de Hezellaer et Henricum van den 

Hezellaer eius fratrem ab omnibus debitis que ipsi Johannes et Henricus 

fratres debebant dicto Arnoldo Heijme a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem quacumque occacione ut dicebat salva dicto Arnoldo 

Heijme vitali pensione unius modii siliginis quam dictus Henricus van den 

Hezellaer (dg: dicto) #vendidit dicto# Arnoldo Heijme #ad opus sui et ad 

opus domine Mechtildis eius uxoris# (dg: s) ad vitam eorundem (dg: 

Arnoldi) solvere tenetur annuatim ut dicebat. Testes Heijme et W datum 

supra. Tradetur littera Marie filie Henrici van den Hezellaer. 

 

BP 1178 f 229v 05 do 22-04-1389. 

Petrus zvw Walterus Nennen soen beloofde aan Johannes zv Petrus gnd Boudens 

soen 23 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 
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Petrus filius quondam Walteri Nennen soen promisit Johanni (dg: dicto 

Peters) filio Petri dicti Boudens soen XXIII Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 06 do 22-04-1389. 

Destijds had !Godescalcus van Hijntham zvw Johannes van Hijntham tbv 

Walterus nzvw Walterus van Hijntham afstand gedaan van alle erfgoederen van 

wijlen zijn voornoemde vader Johannes en van het recht dat voornoemde 
!Godefridus in die erfgoederen heeft. Voornoemde Walterus nzvw Walterus 

droeg thans al de voornoemde erfgoederen over aan Yudocus Bruijstens. 

 

Notum sit universis quod cum !Godescalcus de Hijntham filius quondam 

Johannis de Hijntham super omnibus et singulis hereditatibus dicti (dg: 

Joh) quondam Johannis sui patris quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et super toto jure eidem !Godefrido in eisdem hereditatibus quovis 

modo (dg: qp) competente ad opus Walteri filii naturalis quondam Walteri 

de Hijntham hereditarie renunciasset prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Walterus filius naturalis dicti 

quondam Walteri dictas hereditates (dg: supportavit) omnes supportavit 

Yudoco Bruijstens cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) testes Aa et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 07 do 22-04-1389. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntam verkocht aan Yudocus Bruijstens een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis 

en erf van wijlen Johannes van Hijntham, in Den Bosch, op het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van voornoemde Walterus enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Hijntam anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntam hereditarie vendidit 

Yudoco Bruijstens hereditarium censum X librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area quondam Johannis de 

Hijntham sita in Busco in (dg: v) fine vici Hijnthamensis inter 

hereditatem dicti Walteri ex uno et inter hereditatem Henrici de Hijntam 

ex alio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XL solidorum monete exinde solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 08 do 22-04-1389. 

Johannes van Ghemert zv jkvr Elizabeth dvw Gerardus van Eijke verkocht aan 

Gerardus van Eijcke zvw voornoemde Gerardus van Eijcke een n-erfpacht van 

40 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde verkoper, onder de villicacie van Den Bosch en in 

de dingbank van Gemert. De koopsom is voldaan. 

 

Johannes de Ghemert filius domicelle Elizabeth filie quondam Gerardi de 

Eijke hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke filio dicti (dg: dicti) 

quondam Gerardi de Eijcke hereditariam paccionem (dg: XL) #XL# modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

omnibus bonis (dg: ven) dicti venditoris #(dg: tam)# quocumque locorum 

#tam# infra villicacionem de Busco #quam in jurisdictione de Ghemert# 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et (dg: ..) 

sufficientem facere et recognovit sibi de pretio emptionis satisfactum. 

Testes Aa et W datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 229v 09 do 13-05-1389. 

Jacobus van den Hulze en zijn kinderen Mijchael en Johannes verkochten aan 

Johannes zv Agnes gnd Neze Scalcs van Vucht een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in 
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Schijndel, ter plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Johannes Zeghers soen 

enerzijds en Robbertus gnd Swart Robben anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Jacobus van den Hulze Mijchael et Johannes eius liberi hereditarie 

vendiderunt Johanni filio Agnetis dicti Neze Scalcs de Vucht hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

pasche et in Busco tradendam ex prato sito in parochia de Scijnle in loco 

dicto die Hardbeemde inter hereditatem (dg: Arnoldi Eghe) Johannis 

Zeghers soen ex uno et inter hereditatem Robberti dicti Swart Robben ex 

alio ut dicebant promittentes super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes W et 

Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 229v 10 do 13-05-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 20 Hollandse 

gulden of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Andreas Jacobs soen van den Noddenvelt, Petrus 

van Goch, Petrus zv Willelmus Gielijs, Gerardus van Berkel de jongere van 

Vucht en meer anderen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datum presentium sine medio 

sequentium semper cum XX Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus Andreas Jacobs soen 

van den Noddenvelt Petro de Goch Petrus! filio Willelmi Gielijs Gerardo 

de Berkel juniore de Vucht et pluribus aliis datum in festo Servacii hora 

vesperarum anno LXXXIX. 

 

BP 1178 f 229v 11 do 22-04-1389. 

Johannes van Beest zv Arnoldus gnd Nouten soen verkocht aan Nijcholaus 

Plaetmaker een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit ½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd op die 

Nederste Weiden, tussen erfgoed van de investiet van Lith enerzijds en 

voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Johannes de Beest filius Arnoldi dicti Nouten soen hereditarie vendidit 

Nijcholao Plaetmaker hereditarium censum unius Hollant gulden seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex dimidio iugero terre (dg: 

dicti ve) sito in parochia de Lijt in loco dicto (dg: die) op die 

Nederste Weijden inter hereditatem spectantem ad investitum de Lijt ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere ex (dg: dimidio) uno grosso antiquo exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Aa et W datum quinta post 

pasca. 

 

BP 1178 f 229v 12 do 22-04-1389. 

Willelmus Boden beloofde aan Otto Bruijstens 78 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Willelmus Boden promisit Ottoni Bruijstens LXX octo Hollant dobbel 

scilicet (dg: V) III Hollant gulden pro (dg: q) duobus dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 13 do 22-04-1389. 

De broers Egidius en Lambertus, kv Henricus Moelner van Herlaer, verkochten 

aan Arnoldus zvw Arnoldus van den Camp ¼ deel van een akker gnd de Kampse 
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Akker59, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen 

Johannes van den Camp enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 

¼ deel direct naast voornoemde Johannes van den Camp, belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 3½ lopen rogge aan de rector van een 

altaar in de parochiale kerk van Den Bosch, welke rector is hr Andreas van 

Rossem. 

 

Egidius et Lambertus fratres liberi Henrici Moelner de Herlaer quartam 

partem cuiusdam agri dicti den Campschen Acker siti in (dg: parochia) 

libertate etc ad locum dictum Dungen inter hereditatem Johannis van den 

Camp ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet illam quartam 

partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis van 

den Camp ut dicebant vendiderunt Arnoldo filio quondam Arnoldi van den 

Camp promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: di) 

censu domini ducis et hereditaria paccione trium et dimidii lopinorum 

siliginis rectori (dg: alt) cuiusdam altaris siti in parochiali ecclesia 

de Busco et qui rector est dominus Andreas de Rossem exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 229v 14 do 22-04-1389. 

Arnoldus zv Willelmus Gielijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Willelmi Gielijs soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf7 C 04 f. 230. 

 Quinta post pascha: donderdag 22-04-1389. 

 Sexta post pasca: vrijdag 23-04-1389. 

 in die Georgii anno LXXX nono: vrijdag 23-04-1389. 

 anno LXXX nono in die Georgii: vrijdag 23-04-1389. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 29-04-1389. 

 in crastino translationis Lamberti anno XXXIX: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 230r 01 do 22-04-1389. 

Hermannus Lambrechts soen van der Heijden verkocht aan Nijcholaus zv 

Arnoldus Cnoden soen van Vucht het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van Arnoldus Backe en zijn vrouw Margareta, in (1) een huis en 

tuin in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de 

stadsmuur naast erfgoed van Willelmus van Mulsen, (2) huis en tuin van 

voornoemde wijlen Arnoldus, in Haaren. 

 

(dg: Non scribatur). 

Hermannus Lambrechts soen van der Heijden totam partem et omne jus sibi 

de morte Arnoldi Backe et Margarete sue uxoris successione advoluta in 

domo et orto sitis in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi versus 

murum opidi de Busco iuxta hereditatem Willelmi de Mulsen atque in domo 

et (dg: area) orto #cum suis attinentiis# dicti quondam Arnoldi sitis in 

parochia de Haren ut (dg: su) dicebat (dg: supportavit) vendidit 

Nijcholao filio Arnoldi Cnoden soen de Vucht promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et W datum quinta post 

pascha. 

 

BP 1178 f 230r 02 do 22-04-1389. 

Nijcholaus van Deijle beloofde aan Henricus van den Yvenlaer 22½ oude 

schild, 20 Vlaamse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Martinus 

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

 

                         
59 Zie ← BP 1177 f 197r 01 zo 18-06-1385 (4), overdracht erfcijns die gaat 

uit ¼ deel van de Kampse Akker. 
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(dg: L) Nijcholaus de Deijle promisit Henrico van den Yvenlaer XXII et 

dimidium aude scilde scilicet XX Vleemsche placken pro quolibet aude 

scilt ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 03 vr 23-04-1389. 

Gerardus zv Willelmus van Ghiessen verkocht aan Willelmus zv Albertus gnd 

Daems soen van den Kerchove ketelaar de helft in een huis, erf en een muur 

met toebehoren van wijlen zijn grootmoeder Margareta gnd Potters 

vroedvrouw, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Arnoldus Kroij 

schedemaker enerzijds en een erfgoed dat nu behoort aan Egidius Scoerwegge 

anderzijds. 

 

Gerardus filius Willelmi de Ghiessen medietatem ad se spectantem in domo 

et area quondam Margarete dicte Potters obstetricis avie olim dicti 

Gerardi sita in Busco ad forum inter hereditatem Arnoldi Kroij 

vaginatoris ex uno et inter hereditatem nunc ad (dg: .) Egidium 

Scoerwegge (dg: caligatorem) !ex alio (dg: et) #et in muro# cum suis 

attinentiis universis prout huiusmodi domus et area (dg: ibidem est sita 

et cum) #cum suis muro et# suis attinentiis et jure ibidem est sita et ad 

dictam quondam Margaretema Potter spectare consuevit ut dicebat vendidit 

Willelmo filio Alberti dicti Daems soen van den Kerchove cacabario 

supportavit (dg: omnib) cum omnibus litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem (dg: ex 

parte sui deponere) ex parte et Johannis quondam sui patris deponere. 

Testes W et Dordrecht datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 230r 04 vr 23-04-1389. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Henricus Potters en Borchardus zadelmaker. De koopsom is voldaan. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Henrico Potters et Borchardo 

selliparo datum in die Georgii hora complete anno LXXX nono in camera 

addendo quod recognovit sibi de pretio fore satisfactum. 

 

BP 1178 f 230r 05 vr 23-04-1389. 

Henricus Potter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Potter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 06 vr 23-04-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus 50 Hollandse gulden 

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

bedrag met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), hetzelfde bedrag met Sint-

Jan over een jaar (vr 24-06-1390), en hetzelfde bedrag met Kerstmis over 

een jaar (zo 25-12-1390). 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Gerardo L Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum et tantum in festo nativitatis 

Domini proxime futuro et tantum a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum et tantum a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 07 vr 23-04-1389. 

Voornoemde Gerardus vermaakte aan Sint-Lambertus 5 schelling eens. De helft 

van voornoemd geld, voor zover bij zijn overlijden niet voldaan, vermaakte 

hij aan voornoemde Willelmus zv Albertus en de andere helft aan broers en 

zusters van voornoemde Gerardus. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Henricus Potter en Borchardus zadelmaker. 
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A. 

Dictus Gerardus legavit sancto Lamberto V solidos semel item (dg: me) 

medietatem dicte pecunie in quantum per dictum !Gerardum in eius morte 

non fuerit persoluta legavit dicto Willelmo filio Alberti et (dg: 

mediatim) reliquam medietatem fratribus et sororibus Gerardi. Acta in 

camera presentibus Henrico Potter et Borchardo selliparo (dg: datum) anno 

LXXX nono in die Georgii hora complete. 

 

BP 1178 f 230r 08 vr 23-04-1389. 

Godefridus nzvw Godefridus gnd Aleijten soen van Stiphout verkocht aan 

Johannes zv Henricus gnd Roefs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land gnd die Ham, in Stiphout, tussen Godefridus Roefs soen enerzijds en 

Bartholomeus Dircs soen anderzijds, (2) ¼ deel in 2 bunder beemd gnd dat 

Eikenbroek, in Helmond, ter plaatse gnd in den Perrik, tussen kvw Willelmus 

van den Velde enerzijds en Willelmus die Wever van Stiphout anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius #naturalis# quondam Godefridi dicti Aleijten soen de 

Stiphout hereditarie vendidit Johanni filio Henrici dicti Roefs soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: St) in parochia de Stiphout 

tradendam ex (dg: d) pecia terre dicti venditoris (dg: sita in) dicta die 

Ham sita in parochia de Stiphout inter hereditatem Godefridi Roefs soen 

ex uno et inter hereditatem Bartholomei Dircs soen ex alio et ex quarta 

parte ad dictum venditorem spectante in duobus bonariis prati dictis dat 

Eijkenbroec sitis in parochia de Helmont in loco dicto (dg: d) in den 

Perric inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Velde ex uno 

et inter hereditatem Willelmi die Wever de Stiphout ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 09 vr 23-04-1389. 

Jacobus Stevens, Theodericus Bathen soen en Johannes Matheus soen 

witlederbereider beloofden aan Henricus van Goderheijle verwer 142 

Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, 

met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Jacobus Stevens (dg: f) Theodericus Bathen soen Johannes Matheus soen 

parator corei albi promiserunt (dg: mihi ad opus Joh) Henrico de 

Goderheijle tinctori C et XLII Hollant (dg: gi) dobbel scilicet III 

Hollant gu#l#den pro duobus dobbel computato seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 10 vr 23-04-1389. 

Johannes van Ghemert de jongere beloofde voornoemde 3 schadeloos te houden. 

 

Johannes de Ghemert junior (dg: prebuit et reportavit) promisit (dg: 

alios) #dictos 3# indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 11 do 29-04-1389. 

Elizabeth dvw Godescalcus gnd Scillen droeg over aan de secretaris, tbv 

Goeswinus Steenwech, haar deel in een erfgoed in Den Bosch, in de straat 

gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen een zekere Jegher enerzijds en 

erfgoed van Otto van Cleve anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam (dg: Henrici) #Godescalci# dicti Scillen cum 

tutore totam partem et omne jus sibi competentes in hereditate sita in 

(dg: parochia) Busco in vico dicto Aude Dijese inter hereditatem cuiusdam 

#quondam# dicti Jegher ex uno et inter hereditatem Ottonis de (dg: 

Cleghe) Cleve ex alio supportavit mihi ad opus Goeswini Steenwech 
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promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) W et Aggere datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1178 f 230r 12 do 29-04-1389. 

Henricus Raet droeg over aan Marcelius zvw Walterus Zelen soen een 

b-erfcijns van 12 schelling geld, die Walterus gnd Zelen soen beloofd had 

aan voornoemde Henricus Raet, met Kerstmis te betalen, gaande uit 4 hont 

land, in Berghem, ter plaatse gnd Kauwewil, tussen voornoemde Walterus 

enerzijds en kv Johannes gnd van Belijenbroec anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus Raet hereditarium censum duodecim solidorum moenete quem 

Walterus dictus Zelen soen promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

Raet hereditarie nativitatis Domini ex quatuor hont terre sitis in 

parochia de Berchen in loco dicto (dg: B) Kauwewil inter hereditatem 

dicti Walteri ex uno et inter hereditatem (dg: d) liberorum Johannis 

dicti de Belijenbroec ex alio prout in litteris supportavit Marcelio 

filio quondam Walteri Zelen soen cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 230r 13 do 29-04-1389. 

Leonius en zijn zuster Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van 

Dommellen ev Katherina dvw voornoemde Godefridus: de helft in een erfgoed, 

gnd dat Dodebroek, in Herlaar, naast de plaats gnd Pettelaar {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Leonius Theodericus! eius soror liberi quondam Godefridi de Erpe cum 

tutore et Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus Katherine eius 

uxoris filie quondam Godefridi (dg: de) predicti medietatem ad ipsos 

spectantem in hereditate dicta dat (dg: Voe) Dodebroec sita in territorio 

de Herlaer (dg: ad lo) iuxta locum dictum Pettelaer. 

 

BP 1178 f 230r 14 do 29-04-1389. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Mathijas van 

Hermalen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande 

uit een akker, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Braken, tussen Johannes 

van Hauthen en Johannes Zonman enerzijds en Johannes van der Voert en kv 

Lambertus gnd Jonghe Lemken anderzijds, welke akker aan voornoemde 

verkoper, toen hij weduwnaar was, was gekomen na overlijden van zijn broer 

Gerardus, reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes de (dg: Kils Kilsdonc) #Kilsdonc# filius quondam Johannis de 

Kilsdonc hereditarie vendidit Mathije de Hermalen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo pasche ex quodam agro 

terre sito in parochia de Scijnle in loco dicto in die Braken inter 

hereditatem Johannis de Hauthen et Johannis Zonman ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Voert et liberorum Lamberti dicti Jonghe 

Lemken ex alio (dg: ut dicebat promittens) et qui ager dicto venditori de 

morte quondam Gerardi sui fratris in sede sue viduitatis successione est 

advoluta ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes W et Aggere 

datum supra. 

 

BP 1178 f 230r 15 do 29-04-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 20 Hollandse 

gulden of de waarde en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Petrus Oeden soen en mr 

Henricus van Zulekem steenbakker. 
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A. 

Et (dg: f) poterit redimere ad spacium quatuor annorum datum presentium 

(dg: pre) sine medio sequentium semper cum XX Hollant gulden (dg: semel 

da) seu valorem semel dandis et cum arrestadiis ut in forma presentibus 

scabinis Johanne de Globo Petro Oeden #soen# magistro Henrico de Zulekem 

lapicide datum in crastino translationis Lamberti hora vesperarum anno 

XXXIX. 

 

BP 1178 f 230r 16 do 29-04-1389. 

Henricus zvw mr Goeswinus steenbakker, zijn vrouw Elizabeth wv Johannes 

Spiker, en Johannes zv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Spiker, 

gaven uit aan Petrus Oeden soen de helft die behoorde aan voornoemde wijlen 

Johannes Spiker in een hoeve in Haaren, waarvan de andere helft behoort aan 

Johannes Nesen soen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen60, voor een 

b-erfpacht van 1 zester rogge die uit deze helft gaat en thans voor een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

(dg: ..) Henricus filius quondam magistri Goeswini (dg: lapid) lapicide 

maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris (dg: f) relicte 

quondam Johannis Spiker et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

et Johannes filius dictorum Elizabeth et Johannis quondam Spiker 

medietatem que ad dictum quondam Johannem Spiker spectare consuevit in 

quodam manso sito in parochia de Haren et in attinentiis dicti 

attinentiis quocumque sitis et de quo manso cum suis attinentiis (dg: .) 

reliqua medietas spectat ad Johannem Nesen soen pro presenti ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Petro Oeden soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus (dg: an) et pro hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis ex dicta medietate prius solvendis dandis (dg: sibi ab 

alio) etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi (dg: ab alio) #dicte Elizabeth et Johanni eius filio# 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dicta medietate 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit super omnia sufficientem facere tali condicione 

quod dicta Elizabeth dictam paccionem ad eius vitam integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictum Johannem eius filium devolvendam. 

Testes Aa et W datum supra. 

 

1178 mf7 C 05 f. 230v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 29-04-1389. 

 

BP 1178 f 230v 01 do 29-04-1389. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Petrus nzvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken, tbv Johannes zvw voornoemde Rodolphus Rover, een lijfrente van 

7½ Brabantse dobbel of de waarde en 12 pond was, een helft te leveren met 

Sint-Remigius en de andere helft met Pasen. 

 

Gerardus de Vladeracken promisit super omnia Petro filio (dg: quondam) 

naturali quondam Rodolphi Rover de Vladeracken (dg: quod ipse dabit et 

exsolvet) ad opus Johannis filii dicti quondam Rodolphi Rover quod ipse 

Gerardus dabit et exsolvet dicto Johanni vitalem pensionem (dg: octo) 

#septem et dimidii# Brabant dobbel seu valorem #et XII libras cere# anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra mediatim Remigii et 

mediatim Pasche (dg: testes Aa et). Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 02 do 29-04-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 1255 (435), 09-04-1389, in vidimus van 07-03-1439. 

                         
60 Zie 1232-116-128r scan 255, 1391-1392 (IOLVrBr), Dits tontfaen van den tijnse in Belver … 
Item filii Spikers de bonis suis V d; 1232-116-131v scan 262, 1392-1393, Item Petrus Oeden 

soen de bonis quondam Spikers V d; 1232-116-135v scan 270, 1393-1394, Item Petrus Oeden soen 

de bonis quondam Spikers V d; 1232-116-140r scan 279, 1394-1395, Item Peter Oeden soens V d. 
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Leonius en Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen 

ev Katherina dvw voornoemde Godefridus van Erpe gaven uit aan Hermannus gnd 

Loden soen hun helft in een erfgoed gnd dat Dodebroek, in Herlaer, naast de 

plaats gnd Pettelaar, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed gnd die 

Houwe en erfgoed gnd die Hare anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 20 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Leonius Theoderica liberi quondam Godefridi de Erpe cum tutore et 

Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus Katherine eius uxoris 

filie dicti quondam Godefridi de Erpe medietatem ad se spectantem in 

hereditate dicta (dg: die Houwe) #dat Dodebroeke# sita in territorio de 

Herlaer iuxta locum dictum Pettelaer inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem die Houwe et hereditatem dictam die Hare ex alio #prout 

ibidem sita est# (dg: scilicet) ut dicebant dederunt ad hereditarium 

censum Hermanno dicto Loden soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus domino fundim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu XX librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini ex dicta medietate promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 03 do 29-04-1389. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 04 do 29-04-1389. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 150 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) en 180 

Holland gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe centum 

et L Hollant gulden seu valorem ad pascha proxime futurum atque centum et 

LXXX Hollant gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 05 do 29-04-1389. 

Arnoldus nzv Henricus zvw Nijcholaus Scilder de oudere droeg over aan 

Johannes Watermael een b-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

aan hem verkocht door zijn voornoemde vader Henricus zvw Nijcholaus Scilder 

de oudere. 

 

Arnoldus filius naturalis Henrici filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis venditum sibi a dicto Henrico filio 

quondam Nijcholai Scilder senioris #suo patre# prout in litteris 

supportavit Johanni Watermael cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 230v 06 do 29-04-1389. 

Johannes Watermael beloofde aan voornoemde Arnoldus 90 Hollandse gulden61 of 

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

 

Johannes Watermael promisit dicto Arnoldo nonaginta Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
61 Zie → BP 1182 p 110v 03 do 10-06-1400, verklaring dat alle geldsommen 

zijn betaald (na overdracht van een erfcijns van 6 pond). 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 07 do 29-04-1389. 

Johannes Kamijt verkocht aan zijn zoon Johannes een huis en tuin, in Aarle, 

ter plaatse gnd aan die Hijndert, tussen Arnoldus Heijnen soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Modellinus 

schoenmaker en met het andere eind aan Belija van der Hijndert, belast met 

1 penning nieuwe cijns en 20 schelling geld in Aarle gemeenlijk gangbaar. 

 

Solvit. 

Johannes Kamijt domum et ortum sitos in parochia de Arle ad locum dictum 

aen die Hijndert inter hereditatem Arnoldi Heijnen soen (dg: soen) ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendentes cum uno #fine# ad hereditatem 

Modellini sutoris et cum reliquo fine ad hereditatem Belije van der (dg: 

IJ) Hijndert hereditarie vendidit Johanni suo filio promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis uno denario (dg: census) novi census et 

XX solidis monete !de Arle communiter currentis exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 08 do 29-04-1389. 

(dg: Johannes van Beke van O). 

 

(dg: Johannes de Beke de O). 

 

BP 1178 f 230v 09 do 29-04-1389. 

Johannes zvw Jacobus van Berze verkocht aan Johannes van de Kelder, tbv de 

H.Geest in Vught, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, die Rutgherus Buerinc moet leveren aan voornoemde verkoper. 

 

Johannes filius quondam (dg: Joh) Jacobi de Berze hereditarie vendidit 

Johanni de Penu ad opus mense sancti spiritus in Vucht hereditariam 

paccionem dimidii (dg: siliginis) modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam Rutgherus Buerinc dicto 

venditori solvere tenetur hereditarie dicto venditori. 

 

BP 1178 f 230v 10 do 29-04-1389. 

Johannes Scerpinc en Arnoldus van Herlaer zv Gerardus van Herlaer beloofden 

aan Gerardus Berkelman 9½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Johannes Scerpinc et Arnoldus de Herlaer filius Gerardi de Herlaer 

promiserunt Gerardo Berkelman (dg: X) novem et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 11 do 29-04-1389. 

De broers Goeswinus en Henricus, kvw Arnoldus gnd Lijsbetten soen van 

Nijsterle, verkochten aan Willelmus zvw Johannes gnd Sporken alle goederen 

die aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders, gelegen onder 

Nistelrode. 

 

Goeswinus et Henricus fratres liberi quondam Arnoldi dicti Lijsbetten 

soen de Nijsterle omnia bona eis de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle sita 

(dg: s) vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis dicti Sporken 

promittentes warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes W 

et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 12 do 29-04-1389. 

Gerardus zvw Arnoldus gnd Coppen soen droeg over aan Elizabeth wv Johannes 
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van den Hoevel een b-erfpacht van 1 zester gerstmout, Bossche maat, met 

Sint-Andreas te leveren, gaande uit een akker gnd de Dorenakker, in Haaren, 

behorend aan Nijcholaus Nerinc. 

 

(dg: Ar) Gerardus filius quondam Arnoldi dicti Coppen soen hereditariam 

paccionem unius sextarii #brasii# ordeacei mensure de Busco (dg: quam 

solvendam) solvendam hereditarie Andree ex quodam agro dicto den 

Dorenacker sito in parochia de Haren (dg: inter hereditatem) et qui ager 

spectat ad Nijcholaum Nerinc ut dicebat supportavit Elizabeth (dg: f) 

relicte quondam Johannis van den Hoevel promittens (dg: warandiam et 

obligationem deponere et qu ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum et successorum dicti quondam Arnoldi 

Coppen soen deponere) #warandiam# et obligationem deponere. Testes W et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 13 do 29-04-1389. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem droeg over aan Mattheus Snoec en zijn 

kinderen Arnoldus en Johannes een huis en tuin in Hintham, tussen Rutgherus 

gnd Tielmans soen en Henricus gnd Jans enerzijds en Henricus gnd Maes soen 

en Willelma sv Willelmus gnd Scouten zvw Willelmus van Enghelant 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Thomas van 

Hijntham, aan voornoemde Godefridus verkocht door voornoemde Willelmus 

Scouten. 

 

Godefridus filius quondam (dg: Godefridi) Andree de Berlikem domum et 

ortum sitos in Hijntam inter hereditatem Rutgheri dicti Tielmans soen et 

Henrici dicti Jans (dg: -s) ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Maes soen et Willelme sororis (dg: p) Willelmi dicti Scouten filii 

quondam Willelmi de Enghelant ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum usque ad hereditatem Thome de Hijntham venditos dicto Godefrido 

a (dg: G) dicto Willelmo Scouten prout in litteris supportavit (dg: 

Arnoldo Jo et Johanni fratribus) Mattheo Snoec et Arnoldo et Johanni eius 

liberis cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod dictus Matheus dictos domum et 

ortum ad suam vitam possidebit post eius decessum ad dictos Arnoldum et 

Johannem hereditarie devolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 14 do 29-04-1389. 

Matheus Snoec en zijn kinderen Arnoldus en Johannes droegen over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem een kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Vliedert, tussen Ghibo van Best enerzijds en Henricus zvw Hermannus 

Scuijwinc anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd Hals, met 

recht van weg dat bij dit kamp hoort, over erfgoed van voornoemde Johannes 

Hals aldaar, belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Matheus Snoec Arnoldus et Johannes eius liberi quendam campum situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Vliedert inter hereditatem (dg: 

domus lep) Ghibonis de Best ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Hermanni Scuijwinc ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Johannis dicti Hals cum via ad dictum campum de jure spectante (dg: ut 

dicebat) tendente per hereditatem dicti Johannis Hals ibidem sitam #ad 

minus dampnum et temporibus aptis# ut dicebant supportaverunt Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex solidis oppido de Busco solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 230v 15 do 29-04-1389. 

Willelmus die Haengreve verkocht aan Henricus van den Doren een n-erfpacht 

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

uit een beemd, in Schijndel, naast de plaats gnd die Verbornde Molen, 

tussen een gemene steeg enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, reeds 
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belast met een oude groot. 

 

Willelmus die Haengreve hereditarie vendidit Henrico van den Doren 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam prato sito 

in (dg: pa) parochia de Scijnle iuxta locum dictum die (dg: Verborde) 

Verbornde Molen inter (dg: hereditatem) communem stegam ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht datum quinta post 

(dg: p) octavas pasce. 

 

1178 mf7 C 06 f. 231. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 29-04-1389. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 14-05-1389. 

 Sexta post octavas pascha: vrijdag 30-04-1389. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 04-05-1389. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1389. 

 

BP 1178 f 231r 01 do 29-04-1389. 

Egho van Hoemen zvw Johannes van Hoemen verkocht aan Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Mudeken 1 morgen land, in Lithoijen, achter in de plaats gnd in 

het Smeets Hoeve, tussen erfg vw Stephanus Hermans soen enerzijds en 

Henricus van Lent anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Egho #de Hoemen# filius quondam Johannis de Hoemen unum iuger terre situm 

in (dg: ju) parochia de Lijttoijen (dg: in) retro in loco dicto int 

Smeets Hoeve inter hereditatem heredum quondam Stephani Hermans soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici de Lent ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situm est vendidit Reijnero Loesken filio quondam (dg: Reijneri) 

#Henrici# Mudeken promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab (dg: g) aggeribus !Mase et 

censu (dg: et obligationem) exceptis Zeghediken aqueductibus et fossatis 

ad hoc spectantibus et infra terram sitis. Testes W et Dordrecht datum 

quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 231r 02 do 29-04-1389. 

(dg: Johannes van den Berghe: zijn vruchtgebruik). 

 

(dg: Johannes van den Berghe suum usufructum). 

 

BP 1178 f 231r 03 do 29-04-1389. 

Johannes Buekentop verkocht aan Ghibo van Zoemeren (1) de helft van een 

muur, in een erfgoed van voornoemde Johannes, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, naast een erfgoed van voornoemde Ghibo van 

Zoemeren, te weten van de muur richting voornoemd erfgoed van Ghibo, welke 

muur 30 voet lang is, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, (2) een 

stukje erfgoed, tussen voornoemde muur en voornoemd erfgoed van Ghibo, 60 

voet lang. Johannes en Ghibo zullen voor gezamenlijke rekening op die muur 

een gebouw gnd gevel zetten. In die gevel mogen zij beiden hun gebouwen 

bevestigen. Ze mogen er echter geen goot plaatsen. 

 

Duplicetur. 

Johannes Buekentop medietatem cuiusdam muri siti in hereditate dicti 

Johannis que hereditas sita #?est# in Buscoducis ad finem vici 

Hijntamensis iuxta hereditatem Ghibonis de Zoemeren scilicet illius muri 

qui situs versus dictam hereditatem dicti Ghibonis et qui murus continet 

XXX pedatas in longitudine mensurando a communi platea retrorsum atque 

particulam (dg: hereditatem) hereditatis sitam inter dictum murum et 

inter dictam hereditatem dicti Ghibonis et que particula hereditatis 

continet LX pedatas in (dg: latitudine) #longitudine# vendidit dicto 
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Ghiboni de Zoemeren promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dicti Johannes et Ghibo #supra# dictum murum sub eorum 

communibus expensis (dg: erigent) edificabunt unum edificium dictum 

ghevel et quod quislibet eorum libere poterit edificare et sua edificia 

imponere et firmare in huiusmodi edificio dicto ghevel ad eius profectum 

sed nullus eorum poterit iuxta dictum edificium ghevel vocatum situare 

guttarium dictum gote ut dicebant et promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 04 do 29-04-1389. 

(dg: Franco). 

 

BP 1178 f 231r 05 do 29-04-1389. 

Franco zv Coelkinus gnd Vrancken soen verkocht aan Johannes Aben soen de 

helft van een kamp, gelegen achter Hintham, tussen Johannes Cnode enerzijds 

en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Franco filius (dg: N) Coelkini dicti Vrancken soen medietatem cuiusdam 

campi siti retro Hintam inter hereditatem Johannis Cnode ex uno et inter 

aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat vendidit Johanni Aben soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 06 vr 14-05-1389. 

Jacobus die Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Wert prebuit et reportavit. Testes Aa et Emont datum (dg: 

...) sexta post jubilate. 

 

BP 1178 f 231r 07 vr 14-05-1389. 

Arnoldus Alarts soen en Herbertus van Essche beloofden aan Johannes van 

Swalmen 3 pond en 12 schelling (dg: groot Tournoois) oude pecunia, met 

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

 

Arnoldus Alarts soen et Herbertus de Essche promiserunt Johanni de 

Swalmen tres libras et (dg: decem) #XII# solidos (dg: grosso Turonensi) 

antique pecunie ad nativitatis Johannis proxime futurum (dg: futurum) 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 08 vr 14-05-1389. 

Henricus gnd Cnoden soen van Vucht verkocht al zijn goederen, beesten, 

varend goed en gerede goederen aan Ywanus Stierken. 

 

Henricus dictus Cnoden soen de Vucht omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

atque omnes suas bestias et bona #suas# pecoralia quecumque atque omnia 

sua bona parata quocumque locorum consistentia vendidit Ywano Stierken 

promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 09 vr 14-05-1389. 

Walterus Bulle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Bulle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 10 vr 14-05-1389. 

Fredericus van der Koeveringen beloofde aan Johannes van Erpe 4 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Fredericus van der Koeveringen promisit (dg: ad opus) Johanni de Erpe 

IIII Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 231r 11 vr 30-04-1389. 

Walterus zvw Godefridus gnd Scoeps soen ev Goedeldis dv Hermannus van Gheel 

droeg over aan Egidius zv Henricus molenaar van Herlaer een b-erfpacht van 

2 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, die voornoemde Henricus 

molenaar beloofd had aan voornoemde Walterus en diens vrouw Goedeldis als 

huwelijksgift, toen Walterus en Godeldis in het huwelijk werden verbonden. 

 

Walterus filius quondam Godefridi dicti Scoeps soen maritus et tutor 

legitimus Goedeldis sue uxoris filie (dg: Henrici multoris de Herlaer) 

#Hermanni de Gheel# hereditariam paccionem duorum modiorum {graansoort 

niet vermeld} mensure de Busco quam (dg: dictus) Henricus multor #de 

Herlaer# promisit (dg: cum) dicto Waltero cum dicta Goedelde sua uxore 

(dg: nomine) in subsidium matrimonii tempore quo Walterus et Godeldis per 

matrimonium copulabantur ut dicebat supportavit Egidio filio dicti 

Henrici multoris promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Rover datum sexta post octavas pascha. 

 

BP 1178 f 231r 12 di 04-05-1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode 

alias gnd met den Broede een stuk beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde Gheerlacus, 

belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

Arnoldus Rover van der Lake (dg: unum bonarium) #peciam# prati situm! in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Gheerlaci filii 

quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendens cum utroque fine ad (dg: com) 

hereditatem dicti Gheerlaci in ea quantitate qua ibidem sita est vendidit 

dicto Gheerlaco filio quondam Gheerlaci Cnode promittens super omnia et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domini fundi exinde 

solvendo. Testes Aa et W datum tercia post miam. 

 

BP 1178 f 231r 13 di 04-05-1389. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 14 di 04-05-1389. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Johannes van Ekart zvw 

Johannes van Ekart een stuk land, in Beek bij Aarle, tussen Goeswinus Zelen 

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

voornoemde Theodericus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle, in het huis 

van voornoemde Theodericus aldaar te leveren. Verkrijger zal aan het eind 

van voornoemd stuk land, naast voornoemde Goeswinus Zelen soen een huis 

bouwen van 4 gebinten. Voornoemde Johannes mag niet dichter bij voornoemde 

Theodericus Luwe bouwen. 

 

(dg: ..) Johannes solvit XIIII solidos. 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe peciam terre sitam in 

parochia de (dg: prope) Beke prope Arle inter hereditatem Goeswini Zelen 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem #cum uno fine# ad 

hereditatem dicti Theoderici ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni van (dg: de Eka) Ekart (dg: ab) filio quondam Johannis de Ekart 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in !in dicta parochia in domo dicti Theoderici ibidem 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et repromisit super omnia supra 

dictam peciam terre edificare et situare unam domum quatuor ligaturarum 
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scilicet in fine dicte pecie terre (dg: vers) juxta dictam hereditatem 

Goeswini (dg: ..) Zelen soen et dictus Johannes non poterit propinquius 

edificare supra dictam peciam terre versus dictam hereditatem dicti 

Theoderici Luwe. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 15 di 04-05-1389. 

(dg: Waugh). 

 

BP 1178 f 231r 16 do 06-05-1389. 

Wautgherus gnd Wautghers soen van Hees verkocht aan Arnoldus van den 

Heijncshoevel alle erfgoederen, die wijlen Jacobus van den Heijncshoevel 

onder Uden had liggen, voor zover voornoemde wijlen Jacobus daarin 

gestorven was, belast met de grondcijns. 

 

Wautgherus dictus Wautghers soen de Hees omnes hereditates quas Jacobus 

quondam van den Heijncshoevel infra parochiam de Uden habuit sitas (dg: 

et in quibus) #in quantum# idem quondam Jacobus #in eisdem# decessit 

vendidit Arnoldo van den Heijncshoevel promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

Aa et Aggere datum quinta post miam. 

 

BP 1178 f 231r 17 do 06-05-1389. 

Johannes van der After en zijn kinderen Gerardus en Sijmon beloofden aan 

Elizabeth wv Jacobus van Uden 38 Hollandse gulden of de waarde, 12 plakken 

en 1 steen vlas met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen en 

te leveren. 

 

Johannes van der After Gerardus et Sijmon eius liberi promiserunt 

Elizabeth (dg: f) relicte quondam Jacobi de Uden (dg: ad opus) XXXVIII 

Hollant gulden seu valorem et (dg: VIII) XII placken et unum steen lini 

(dg: pa) ad (dg: p) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 18 do 06-05-1389. 

Lambertus smid droeg over aan Johannes Cloet een b-erfcijns van 3 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, aan hem overgedragen door Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem. 

 

Lambertus faber hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Domini supportatum sibi a Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem prout in litteris supportavit (dg: Ar) 

Johanni Cloet cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231r 19 do 06-05-1389. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant verkocht aan 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken 4 stukken land, gnd vier huusdeel, 

in Groot Lith, ter plaatse gnd in de Grote Wert, tussen erfg vw Arnoldus 

gnd Noijt enerzijds en Willelmus Lepper anderzijds, belast met een cijns 

aan het kapittel van Sint-Lambertus. 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant 

quatuor pecias terre dictas vier huusdeel sitas in parochia de Magno Lijt 

in loco dicto in den Groten Wert inter hereditatem heredum quondam 

Arnoldi dicti Noijt ex uno et inter hereditatem Willelmi Lepper ex alio 

ut dicebat vendidit Willelmo de (dg: Leijn) Lent filio quondam Henrici 

Mudeken promittens #super habita et habenda# warandiam tamquam (dg: de) 

de hereditate ab omni aggere (dg: et censu) libera et obligationem 

deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti exinde solvendo. Testes 

datum supra. 
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1178 mf7 C 07 f. 231v. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 06-05-1389. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 07-05-1389. 

 

BP 1178 f 231v 01 do 06-05-1389. 

Nijcholaus ....... .....ken verkocht aan Henricus Lantternmaker een 

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

en erf van verkoper, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van wijlen Petrus Alarts enerzijds en erfgoed van wijlen Hadewigis Stripen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd 

geld. 

 

[N]ijcholaus ....... .....ken hereditarie vendidit Henrico (dg: Lanttern) 

Lantternmaker hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie pasche ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Petri Alarts ex uno et inter 

hereditatem quondam Hadewigis Stripen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: XX) XL 

solidorum dicte monete exinde prius solvendo. Testes Aa et Aggere datum 

quinta post miam. 

 

BP 1178 f 231v 02 do 06-05-1389. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Henricus Bijerman 79 dobbel mottoen, 3 

Hollandse gulden of de waarde voor 2 dobbel gerekend, met Sint-Martinus 

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

 

Godefridus Sceijnckel promisit Henrico Bijerman septuaginta novem dobbel 

#mottoen# scilicet III Hollant gulden (dg: pro) seu valorem pro duobus 

dobbel ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 03 do 06-05-1389. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer droeg over aan Johannes zvw Lambertus 

van den Yvenlaer een b-erfcijns62 van 24 schelling geld, die Theodericus 

Lodder aan voornoemde wijlen Johannes met Sint-Martinus betaalde, gaande 

uit een hofstad gnd die Steent, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, ter plaatse gnd die Steent, tussen Leijta van den Yvenlaer 

enerzijds en de stroom gnd die Aa anderzijds, van welke cijns voornoemde 

Jacobus een helft verworven had van voornoemde Johannes zvw Lambertus van 

den Yvenlaer, en welke cijns nu geheel aan hem behoort. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Yvenlaer hereditarium censum (dg: 

vigin) viginti quatuor solidorum monete (dg: quem dictus) quem 

Theodericus Lodder (dg: solven) solvere consuevit dicto quondam Johanni 

(dg: hereditarie) ad eius vitam et post eiusdem Johannis decessum veris 

heredibus et successoribus eiusdem Johannis hereditarie Martini ex quodam 

domistadio dicto communiter die (dg: Ster) Steent sito infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Donghen in loco dicto die Steent inter 

hereditatem (dg: Leij) Leijte van den Yvenlaer ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Aa ibidem fluentem ex alio prout in 

litteris et de quo (dg: dicto) censu dictus Jacobus unam medietatem erga 

Johannem filium quondam Lamberti van den Yvenlaer #acquisiverat# ut 

dicebat et quem censum nunc ad se integraliter spectare dicebat 

supportavit dicto Jhanni filio quondam Lamberti van den Yvenlaer cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem in censu (dg: 

censu) existentem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
62 Zie → BP 1179 p 508v 07 do 14-11-1392 (1), overdracht van de erfcijns van 

24 schelling. 
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BP 1178 f 231v 04 do 06-05-1389. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 231v 05 do 06-05-1389. 

Henricus Raet verhuurde aan Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel en 

Arnoldus zv Gerardus van Herlaer 8 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen voornoemde Johannes Sceijvel enerzijds en Johannes Bruijstens 

anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. Arnoldus 

beloofde de zegedijken en waterlaten te onderhouden, wat betreft het oude 

werk. 

 

Henricus Raet octo hont terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze (dg: in quod) inter hereditatem Johannis Sceijvel filii quondam 

Rutgheri de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis Bruijstens ex 

alio locavit dicto Johanni Sceijvel et Arnoldo (dg: de) filio Gerardi de 

Herlaer ab eisdem ad spacium trium annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum (dg: qua) pro quatuor 

Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

trium annorum Martini promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia promisit 

insuper dictus Arnoldus quod ipse #zeghedike et# aqueductum ad premissa 

spectantes dictis tribus annis durantibus in bona disposicione observabit 

de antiquo opere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 06 do 06-05-1389. 

Gerardus Vauderics beloofde aan Willelmus Loijer 100 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus Vauderics promisit Willelmo Loijer centum Hollant gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 07 do 06-05-1389. 

Theodericus zv Arnoldus gnd Didden soen vernaderde in afwezigheid van 

Johannes Aben soen de helft van een beemd, gelegen achter Hintham, tussen 

Johannes Enode enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke helft 

voornoemde Johannes Aben soen verworven had van Franco zvw Nijcholaus gnd 

Coel Francken soen. 

 

Solvit. 

Theodericus filius Arnoldi dicti Didden soen in absentia Johannis (dg: 

Abe Aben) Aben soen prebuit suos denarios ad redimendum medietatem prati 

siti (dg: .) retro Hijntam inter hereditatem Johannis Enode ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio quam medietatem dictus Johannes Aben 

soen erga Franconem filium quondam Nijcholai dicti Coel Francken soen 

acquisiverat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 08 do 06-05-1389. 

Henricus van Haren en Godefridus Dochnode beloofden aan Jacobus van den 

Wiel 50 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te 

betalen. 

 

Henricus de Haren et Godefridus Dochnode promiserunt Jacobo (dg: 

Coptiten) #van den Wiel# L Hollant gulden ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 09 do 06-05-1389. 

Jacobus die Clercke ontlastte zijn broer Theodericus van alle schulden, aan 

hem verschuldigd. 
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Jacobus die Clercke quitum clamavit Theodericum suum fratrem ab omnibus 

debitis et promissionibus que sibi debebat a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 10 do 06-05-1389. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemken droeg over aan zijn zwager Petrus zv 

Willelmus van der Hamsvoert een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Arnoldus gnd Peters soen aan voornoemde Andreas beloofd had, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een tuin in Erp, tussen 

Henricus Bloijs enerzijds en kinderen gnd Meester Jans Kijnderen 

anderzijds, (2) de helft van een beemd gnd Luitshoutbeemd, in Erp, 

beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus, (3) de helft van een stuk beemd in 

Erp, ter plaatse gnd Dorsschot, tussen Rodolphus gnd Roef Otten enerzijds 

en kvw Willelmus Berniers soen anderzijds, (4) 2 stukken land in Erp, (4a) 

gnd die Brake, (4b) gnd Kerijsakker, welke twee stukken land voornoemde 

Arnoldus tezamen met voornoemde erfgoederen tot onderpand had gesteld. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemken hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Arnoldus dictus Peters soen 

promisit se daturum et soluturum dicto Andree hereditarie purificationis 

ex medietate cuiusdam orti siti in parochia de Erpe inter hereditatem 

Henrici Bloijs ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Meester 

Jans Kijnderen ex alio atque ex medietate cuiusdam prati dicti 

Luijtshoutbeemd siti in (dg: p) dicta parochia inter hereditatem predicti 

Arnoldi ex utroque latere coadiacentem insuper ex medietate pecie prati 

site in dicta parochia in loco dicto Dorsscot inter hereditatem Rodolphi 

dicti Roef Otten ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Berniers soen ex alio atque ex (dg: ex) duabus peciis terre sitis in 

dicta parochia de Erpe quarum una dicta die Brake et altera dicta 

Kerijsacker nuncupantur quas duas pecias terre dictus Arnoldus simul cum 

dictis hereditatibus (dg: dicto ad) pro solucione dicte paccionis ad 

pignus imposuit prout in litteris supportavit Petro filio Willelmi van 

der Hamsvoert suo genero #sororio# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere 

datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 11 do 06-05-1389. 

Voornoemde Andreas droeg over aan zijn zwager voornoemde Petrus zv 

Willelmus van der Hamsvoert een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen, aan hem verkocht door Walterus zvw Lambertus gnd 

Lijbrecht Paerlebuijc. 

 

Dictus (dg: Ard) Andreas hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii venditum sibi a Waltero filio quondam 

Lamberti dicti Lijbrecht Paerlebuijc prout in litteris supportavit dicto 

Petro filio Willelmi van der Hamsvoert (dg: sui) suo sororio cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 12 do 06-05-1389. 

Voornoemde Petrus zv Willelmus van der Hamsvoert ev Aleijdis dvw Arnoldus 

zv Lambertus bakker droeg over aan Andreas zvw voornoemde Arnoldus 1/5 

deel, dat aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in een huis en erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd Weverplaats, met 

brouwwerktuigen van voornoemde wijlen Arnoldus. 

 

Dictus Petrus maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris (dg: omnia bona si dicte Aleijdi) 

#quintam partem dicte Aleijdi# de morte quondam parentum successione 

advoluta (dg: quocumque consistentia sive sita) #in domo et area dicti 

quondam sita in Busco ad locum dictum Weverplaets et cum instrumentis 
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braxatoris dictis brougetou dicti quondam Arnoldi# supportavit Andree 

filio dicti quondam Arnoldi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 231v 13 do 06-05-1389. 

Paulus Haest beloofde aan Johannes Bathenborch 391 Hollandse gulden of de 

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

 

Paulus Haest promisit Johanni (dg: Va) Bathenborch CCC et XCI Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 231v 14 do 06-05-1389. 

(dg: voornoemde Petrus ontlastte). 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 231v 12}. 

(dg: dictus Petrus quitum clamavit). 

 

BP 1178 f 231v 15 vr 07-05-1389. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde zijn moeder Hilla noch haar goederen 

aan te spreken, wegens beloften aan voornoemde Ancelmus gedaan door wijlen 

zijn voornoemde vader Henricus, zolang voornoemde Hilla leeft. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit super omnia quod ipse 

#nec# Hillam suam matrem #nec eius bona# non impetet nec vexabit quovis 

modo occacione quarumcumque promissionum factarum dicto Ancelmo a dicto 

quondam Henrico suo (dg: patre) #patre# in quoque tempore evoluto nec 

alias quovis modo quamdiu dicta Hilla vixerit in humanis. Berkel et Emont 

datum sexta post miam. 

 

BP 1178 f 231v 16 vr 07-05-1389. 

Henricus Bastart van Bucstel droeg over aan zijn neef Walterus zvw Walterus 

van Oerle een beemd, in Boxtel, tussen erfgoed gnd Senter Claes Akker 

enerzijds en wijlen Thomas gnd Ghenen soen anderzijds. 

 

Henricus Bastart de Bucstel quoddam pratum situm in parochia de Bucstel 

inter hereditatem dictam Senter Claes Acker ex uno et inter hereditatem 

quondam Thome dicti Ghenen soen ex alio ut dicebat supportavit Waltero 

filio quondam Walteri de Oerle suo cognato promittens (dg: w) ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 C 08 f. 232. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 07-05-1389. 

 Quarta post jubilate: woensdag 12-05-1389. 

 Quinta post jubilate: donderdag 13-05-1389. 

 

BP 1178 f 232r 01 vr 07-05-1389. 

Thomas gnd Prop zvw Bela dvw Hilla dvw Heijlewigis begijn dvw Willelmus van 

Orthen bontwerker droeg over aan Johannes Gruijter van Os 1 mud rogge 

b-erfpacht, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch, aan het huis van 

Theodericus van Orthen bontwerker te leveren, gaande uit (1) een geheel 

erfgoed en land van Luppo gnd Luppeken Haveloes, in Geffen, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, aan voornoemde Luppo aldaar te leveren, welke 

mud rogge erfpacht voornoemde Heijlwigis begijn dvw Willelmus van Orthen 

gegeven had aan voornoemde Theodericus van Orthen, tbv Jutta dv voornoemde 

Theodericus verwekt bij Gertrudis, ev voornoemde Theodericus en sv 

voornoemde Heijlewigis, en welke mud nu aan voornoemde Thomas Prop behoort. 

Met 2 jaar achterstallige termijnen. 
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Thomas dictus Prop filius quondam Bele filie quondam Hille (dg: sororis) 

filie quondam !Heijlewigis beghine filie quondam Willelmi de (dg: d) 

Orthen pellificis (dg: hereditariam paccionem un) unum modium siliginis 

annue et hereditarie paccionis solvende (dg: hereditarie) anno quolibet 

in die beati Martini hyemalis de annua et hereditaria paccione duorum 

modiorum (dg: siliginis) siliginis mensure de Buscoducis solvenda 

annuatim predicto termino et in Buscoducis ad domum Theoderici de Orthen 

pellificis tradendam de tota hereditate et terra Lupponis dicti Luppeken 

(dg: Pa) Haveloes sita in (dg: Gheffen) Gheiffen et de annua et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis solvenda dicto Lupp[oni] 

annuatim ibidem (dg: qu) quod modum siliginis hereditarie paccionis 

antedicta Heijlwigis beghina filia quondam Willelmi de Orthen donaverat 

tradedit libere et hereditarie The[oderico] (dg: dicto) de Orthen 

supradicto ad opus Jutte filie eiusdem Theoderici ex Gertrude uxore 

ipsius Theoderici sorore dicte (dg: Heijlw) Heijlewigis progenite prout 

in litteris de Busco supra hoc confectis plenius continetur et quod modum 

siliginis dicte paccionis prefatus Thomas Prop nunc ad se spectare 

dicebat supportavit Johanni Gruijter de Os [cum] litteris et jure #et cum 

arrestadiis duorum annorum# promittens ratam servare et obligationem 

exparte sui deponere. Testes Gerardus et Willelmus datum sexta post miam. 

 

BP 1178 f 232r 02 vr 07-05-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Wesken verkocht aan zijn zuster Heijlwigis de 

helft van een huis en tuin van wijlen zijn grootvader Emondus Scoenmaker, 

in Erp, tussen een gemene weg enerzijds en Wijnricus Emonts soen anderzijds 

geheel het huis en tuin belast met 1 oude groot. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Wesken (dg: ..) medietatem #ad se 

spectantem# domus et orti (dg: dicti quondam Johannis) quondam Emondi 

Scoenmaker sui avi sitorum in parochia de Erpe inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Wijnrici Emonts soen ex alio 

ut dicebat (dg: s) vendidit Heijlwigi sue sorori promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo ex dictis integris domo 

et orto prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232r 03 vr 07-05-1389. 

Nijcholaus Librects soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Librects soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232r 04 wo 12-05-1389. 

Henricus Venbossche gaf uit aan zijn zoon Hermannus een erfgoed in Oss, 

tussen voornoemde Henricus enerzijds en Theodericus Venbossche anderzijds, 

welk erfgoed een breedte heeft van (1) voor, naast de gemene weg, 19½ voet, 

over een lengte van 46 voet af te meten vanaf voornoemde gemene weg 

achterwaarts, (2) daar voorbij 38 voet breed, over een lengte van 66 voet, 

(3) hier weer voorbij 28 voet over een lengte van 57 voet, (4) en hier weer 

voorbij 20 voet. Welk erfgoed strekt vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan erfgoed gnd der Nonnen Hostat, zoals afgepaald. Met recht van weg over 

voornoemd ander erfgoed van eerstgenoemde Henricus, vanaf de gemene weg die 

aan de zijkant van laatstgenoemd erfgoed ligt, in het oosten; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen. 

 

Henricus Venbossche quandam hereditatem sitam in Os inter hereditatem 

dicti Henrici ex uno et inter hereditatem Theoderici Venbossche ex alio 

et que hereditas primodicta continet ante iuxta communem plateam (dg: ad 

longitudinem) decem et novem et dimidiam pedatas in latitudine scilicet 

ad longitudinem quadraginta sex pedatarum mensurando a dicta communi 

platea retrorsum (dg: et) #et que hereditas# ulterius (dg: ab) huiusmodi 

longitudine retrorsum continet in latitudine XXXVIII pedatas scilicet 
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(dg: mens) ad longitudinem sexaginta sex pedatarum mensurando a dicta 

longitudine quadraginta sex pedatarum retrorsum et que hereditas 

primodicta ulterius ab huiusmodi longintudine LX sex pedatarum continet 

in latitudine XXVIII pedatas scilicet ad longitudinem quinquaginta septem 

pedatarum mensurando a dicta longitudine LXVI pedatarum retrorsum et que 

hereditas primodicta continet ulterius ab huiusmodi longitudine (dg: 

LXVI) LVII pedatarum continet XX pedatas in latitudine mensurando a dicta 

longitudine LVII pedatarum (dg: et que hereditas) retrorsum et que 

hereditas primodicta tendit a communi platea retrorsum usque ad 

hereditatem dictam der Nonnen Hostat prout huiusmodi hereditas primodicta 

sita est et limitata simul cum (dg: via eundi et r) jure eundi et 

redeundi #et pergendi# per dictam reliquam hereditatem primodicti Henrici 

iuxta primodictam hereditatem scilicet a communi platea sita in latere 

dicte alterius hereditatis dicti Henrici (dg: vers) versus oriens usque 

ad primodictam hereditatem ad minus dampnum ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Hermanno suo filio ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et W datum quarta 

post jubilate. 

 

BP 1178 f 232r 05 wo 12-05-1389. 

(dg: Eliza). 

 

BP 1178 f 232r 06 wo 12-05-1389. 

Henricus zv Johannes van der Weteringen van Scijnle ev Elizabeth en 

Johannes Reijnkens soen ev Theoderica, dv Lambertus van den Hanenberch, 

verkochten aan Godefridus die Hoelt een b-erfpacht63 van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Lambertus met Lichtmis op de navolgende hoeve 

beurt, gaande uit ¼ deel van een hoeve, gnd ten Voskuilen, die was van 

wijlen Johannes gnd Bever, in Heeswijk, naast de windmolen. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Johannis van der Weteringen de Scijnle 

maritus et tutor Elizabeth sue uxoris et Johannes Reijnkens soen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Theoderice sue uxoris filiarum Lamberti 

van den Hanenberch hereditariam paccionem XX lopinorum siliginis mensure 

de Busco quam dictus Lambertus solvendam habebat hereditarie 

purificationis et supra (dg: hereditatem) #mansum# infradictam tradendam 

ex quarta parte cuiusdam mansi (dg: fuerit spectavit) #dicti ten Vos-(dg: 

culen)-culen# qui fuerat quondam Johannis dicti Bever siti in parochia de 

Hezewijc iuxta molendinum venti ibidem #et quam nunc ad se spectare 

dicebant# ut dicebant (dg: promittentes) hereditarie vendiderunt 

Godefrido die Hoelt promiserunt super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere. Testes Willelmus et 

Emondus datum quarta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232r 07 wo 12-05-1389. 

Rodolphus die Bever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus die Bever et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 232r 08 wo 12-05-1389. 

Gherisius gnd van Os verkocht aan Henricus Mutsart een b-erfcijns van 23 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft, die behoort 

aan Franco gnd uten Ramen, in een huis, erf, tuin en ramen 

(=huidenspanners) die in die tuin staan, in Den Bosch, over de brug naast 

erfgoed van wijlen Gerardus gnd metten Koijen, tussen de stroom aldaar 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

                         
63 Zie ← BP 1178 f 221v 03 do 18-03-1389, overdracht van waarschijnlijk deze 

pacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

156 

door voornoemde Franco. 

 

Gherisius dictus de Os hereditarium censum (dg: .) viginti trium 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: -te ad) 

medietate ad Franconem dictum uten Ramen spectante in domo area orto et 

pannitensoriis in eodem orto consistentibus sitis in Busco ultra pontem 

consistentem iuxta (dg: pontem) hereditatem quondam Gerardi dicti metten 

(dg: K) Koijen inter aquam ibidem fluentem ex uno et inter communem 

plateam ex alio venditum sibi a dicto Francone prout in litteris vendidit 

Henrico Mutsart supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem (dg: d) ex parte sui deponere. #Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 232r 09 do 13-05-1389. 

Andreas zv Henricus zv Leonius van der Buxbruggen verkocht aan Johannes die 

Hoessche een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Sint-Remigius in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht van 16 lopen rogge, 

maat van Helmond, gaande uit 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, 

welke 2 mud voornoemde Henricus zv Leonius van der Buxbruggen met Lichtmis 

beurde, gaande uit (1a) een akker gnd Keerselaar met hofstad, in Erp, naast 

de schuur van Gerardus van Boerdonc, (1b) 4 akkers, op Bordonk, in Beek bij 

Aarle, (1b1) Straetakker, 2 lopen rogge groot, (1b2) Groetakker, 4 lopen 

rogge groot, binnen erfgoed van Ghiselbertus van Bordonc en Theodericus van 

Bordonc, (1b3) Strep, 2 lopen rogge groot, binnen erfgoed van Johannes van 

Bordonc en Arnoldus Goetwert, (1b4) naast Gerardus van Bordonc, (1c) een 

omheinde!, aan de andere kant van de weg, eveneens 2 lopen rogge groot, 

welke 2 mud rogge voornoemde Henricus zvw Leonius van der Buxbruggen 

gekocht had van Theodericus zvw Rodolphus van Herende, (2) alle goederen 

van verkoper, onder Erp, reeds belast met lasten. 

 

Andreas filius (dg: qu) Henrici filii Leonii van der Buxbruggen 

hereditarie vendidit Johanni die Hoessche (dg: hereditarie vendidit) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Erpe solvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex hereditaria paccione sedecim 

lopinorum siliginis mensure (dg: s) de Helmont ad se dictum venditorem 

spectante (dg: orhe de hereditaria) de duobus modiis siliginis mensure de 

Helmont (dg: quam paccionem duor) hereditarie paccionis (dg: qu) quos 

duos modios siliginis (dg: h) mensure de Helmont hereditarie paccionis 

dictus Henricus filius Leonii van der Buxbruggen solvendos (dg: habeb) 

habuit hereditarie purificationis ex agro dicto Keerselaer cum domistadio 

sito in parochia de Erpe juxta horreum Gerardi de Boerdonc et (dg: q) ex 

(dg: ag) quatuor agris supra Bordonc in parochia de Beke prope Arle sitis 

videlicet ex agro dicto Straetacker duobus lopinis siliginis seminari 

consueto item ex agro dicto Groetacker quatuor lopinis siliginis seminari 

consueto infra hereditatem Ghiselberti de Bordonc et Theoderici de 

Bordonc sito item ex agro dicto Strep duobus lopinis #siliginis# seminari 

consueto infra hereditatem Johannis de Bordonc et Arnoldi Goetwert sito 

item ex agro sito iuxta hereditatem Gerardi de Bordonc item quodam 

circonsepto! ab alia parte vie simili duobus lopinis siliginis seminari 

consueto persolvendos (dg: ut et dicebat) quos duos modios siliginis 

mensure de Helmont dicte paccionis dictus Henricus filius quondam Leonii 

van der Buxbruggen erga Theodericum filium Rodolphi quondam de Herende 

emendo acquisiverat ut dicebat atque ex omnibus bonis dicti venditoris 

habitis et habendis quocumque locorum infra parochiam de Erpe sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus ex dictis bonis prius solvendis 

et sufficientem. Testes W et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232r 10 do 13-05-1389. 

Johannes Vrancken soen van Gheldorp schoenmaker verkocht aan Gertrudis dvw 

Egidius van Braechusen een stuk beemd, gnd dat Herrenbroek, in Geldrop, ter 

plaatse gnd Braechuizen, tussen hr Henricus van Gheldorp investiet van 
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Geldrop enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 penning 

cijns aan voornoemde verkoper. De brief overhandigen aan haar of aan 

voornoemde verkoper. 

 

Solvit. 

Johannes Vrancken soen de Gheldorp sutor peciam prati (dg: sitam in 

....... l) #dictam dat Herrenbroec# sitam in parochia de Gheldorp in loco 

dicto Braechuzen inter hereditatem domini Henrici de Gheldorp investiti 

de Gheldorpe ex uno et inter communem (dg: p) viam ex alio hereditarie 

vendidit Gertrudi filie quondam Egidii de Braechusen promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto uno denario census dicto venditori 

exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel dicto 

venditori. 

 

BP 1178 f 232r 11 do 13-05-1389. 

Nijcholaus Nerinc zvw Johannes gnd Nerinc en zijn kinderen Willelmus en 

Zebertus verkochten aan Gerardus zvw Petrus gnd Ponnenborch, tbv hem en 

Petrus bv voornoemde Gerardus, een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Sint-Andreas in Oisterwijk te leveren, gaande uit (1) 1/6 

deel in een beemd in Haaren, ter plaatse gnd aan den Gever, tussen erfgoed 

behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Oisterwijk 

enerzijds en de plaats gnd Ossenvoort anderzijds, (2) 1/6 deel in een beemd 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Walterus van Beke enerzijds 

en Petrus Ravens anderzijds, deze 1/6 gedeelten reeds belast met 1/6 deel 

van 1 mud rogge. 

 

Nijcholaus Nerinc filius quondam Johannis dicti Nerinc et Willelmus et 

Zebertus eius liberi hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Petri 

dicti Ponnenborch ad opus sui et ad opus Petri fratris dicti Gerardi 

hereditariam paccionem (dg: uno) dimidii modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie Andree et (dg: infra dicta) in 

Oesterwijc tradendam ex #sexta parte ad dictos venditores spectante in# 

quodam prato sito in parochia de Haren iuxta locum (dg: a) dictum aen den 

Ghever inter hereditatem spectantem ad altare beate Katherine in ecclesia 

de Oesterwijc ex alio et inter locum dictum Ossenvoert ex alio atque ex 

#ex sexta parte ad dictos venditores spectante in# prato sito in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem domini Walteri de Beke 

ex uno et inter hereditatem Petri Ravens ex alio ut dicebant promittentes 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta (dg: 

hereditaria paccione) sexta parte unius modii siliginis ex [dictis 

sextis] partibus dictorum pratorum solvenda et sufficientem facere. 

Testes W et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232r 12 do 13-05-1389. 

Willelmus Ghenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Ghenen soen pre[buit et] ?reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 C 09 f. 232v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 13-05-1389. 

 

BP 1178 f 232v 01 do 13-05-1389. 

Johannes Stevens soen van Empel beloofde aan Goeswinus zvw Andreas van 

Bernheze 6 schreden maasdijk voortaan te onderhouden, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die .. Oplage, tussen de dijk van Johannes gnd Wellens 

enerzijds en de dijk van kinderen gnd des Proefts Kijnderen anderzijds, 

welke 6 schreden behoren bij 1 morgen land van voornoemde Goeswinus, in 

Empel, ter plaatse gnd dat Westerbroek, tussen Petrus Otten soen enerzijds 

en erfg vw Henricus gnd Ruver anderzijds. 
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Johannes Stevens soen de Empel promisit super omnia Goeswino filio 

quondam Andree de Bernheze (dg: pro s) quod ipse Johannes sex passus 

#dictos screden# aggeris Mose sitos in jurisdictione de Merewijc in loco 

dicto die .. Oplage inter aggerem Johannis (dg: We) dicti Wellens et 

inter aggerem liberorum dictorum des Proefts Kijnderen et qui sex passus 

aggeris Mose spectant ad unum iuger terre #dicti Goeswini# situm in 

parochia de Empel in loco dicto dat Westerbroec inter hereditatem Petri 

Otten soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici dicti 

Ruver ex alio ut dicebat perpetue in bona disposione observabit sic quod 

dicto Goeswino et supra dictum iuger terre dampna exinde non eveniant. 

Testes W et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232v 02 do 13-05-1389. 

Arnoldus die Smit van Middelrode gaf uit aan Bertha dvw Arnoldus Vrancken 

soen een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen 

Rutgherus van Milheze enerzijds en Hilla gnd der Smedinnen dochter 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 9 oude groot aan het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch, en thans voor (2) een n-erfcijns van 17 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. De broers Johannes Smedeken, 

Theodericus en Petrus, kv voornoemde Arnoldus die Smit, beloofden deze 

uitgifte na te komen; en dat hun broer Henricus zv voornoemde Arnoldus die 

Smit hiermee zal instemmen. 

 

Arnoldus die Smit de Middelrode domum et ortum sitos in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode inter hereditatem Rutgheri de (dg: 

Middelrode) #Milheze# ex uno et inter hereditatem Hille dicte der 

Smedinnen dochter ex alio ut dicebat dedit ad (dg: hereditariam pa) 

hereditarium censum Berthe filie quondam Arnoldi Vrancken soen ab eadem 

hereditarie possidendos pro novem grossis antiquis conventui sancte Clare 

in Busco exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu (dg: s) 

decem et septem solidorum monete dando #sibi# ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et obligationem 

deponere. Quo facto Johannes Smedeken Theodericus et Petrus fratres 

liberi dicti Arnoldi die Smit promiserunt super omnia quod ipsi huiusmodi 

donacionem ad censum perpetue observabunt et obligationem ex parte eorum 

deponent et quod ipsi fratres Henricum eorum fratrem filium dicti Arnoldi 

die Smit dicte donacioni ad censum facient censentire et perpetue ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte sui deponere). Quo facto dicta 

Bertha cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 03 do 13-05-1389. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren verkocht aan Engbertus zv Engbertus 

van den Hezeacker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/3 deel in 3 bunder beemd, 

ter plaatse gnd Nortbroek, tussen kvw Theodericus Raven enerzijds en 

kinderen gnd van den Venne anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis van der Scueren hereditarie vendidit 

Engberto filio Engberti van den Hezeacker hereditariam paccionem (dg: 

dimidii) #unius# modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia prati) tercia parte ad 

dictum venditorem spectante in tribus bonariis prati sitis in loco dicto 

Nortbroec inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Raven ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum van den Venne ex alio promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 04 do 13-05-1389. 

Henricus van Gheffen zv Elizabeth gaf uit aan Oda dv Johannes gnd Wedige 

van den Hoernic een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, 

tussen Elizabeth gnd Metten dochter enerzijds en wijlen Jacobus Tijt, met 
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een weg ertussen (en samen met deze weg), anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen. Voornoemde Oda zal een hek 

onderhouden dat aan het eind van eerstgenoemde weg staat, naast de gemene 

weg. Meer mensen hebben recht van weg over eerstgenoemde weg. 

 

Henricus de Gheffen filius Elizabeth peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Lutteleijnde inter hereditatem Elizabeth dicte 

Metten dochter ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi Tijt (dg: ex 

alio ut dicebat) quadam via interiacente ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam #simul cum dicta via# dedit ad hereditarium censum 

Ode filie (dg: q) Johannis dicti Wedige van den Hoernic ab eadem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie purificationis ex premissa promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et altera #cum tutore# 

repromisit hoc addito quod dicta Oda tenebit repagulum consistens ad 

finem dicte vie (dg: u) iuxta communem plateam hoc eciam addito quod 

quecumque persone jus in dicta via habentes poterint redire et redire per 

dictam viam et eadem via uti in quantum jus habent in #via# eadem. Testes 

(dg: daum supra) W et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232v 05 do 13-05-1389. 

Johannes Smedeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Smedeken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 06 do 13-05-1389. 

(dg: Petrus Everaets soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Petrus Everaets soen prebuit et reportavit). 

 

BP 1178 f 232v 07 do 13-05-1389. 

Nijcholaus van Cortvenne gaf uit aan Walterus zvw Johannes gnd Rademaker de 

helft in goederen gnd Cortvenne, in Sint-Oedenrode, tussen de plaats gnd 

Houthem en Risingen, tussen wijlen jkvr Agnes van Risingen enerzijds en 

Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de cijns aan de naburen aldaar, (2) ½ hoen, (3) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, (4) een b-erfcijns van 5 pond 

geld aan hr Johannes van Neijnsel dekaan van Woensel, in Den Bosch te 

betalen, en thans voor (5) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren. Walterus beloofde 

de gebouwen die op deze helft staan of worden gebouwd, niet te verwijderen. 

Deze helft slechts op te geven met alle achterstallige termijnen van 

voornoemde cijnzen en pachten. 

 

Nijcholaus de Cortvenne (dg: man) medietatem ad se spectantem in bonis 

dictis Cortvenne sitis in parochia de Rode sancte Ode inter locum dictum 

Houthem et inter (dg: Rijsw) Risingen inter hereditatem quondam domicelle 

Agnetis de Risingen ex uno et inter hereditatem Hermanni flii quondam 

domini Godefridi de Os militis ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Waltero filio quondam Johannis dicti Rademaker ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: duobus et dimidio s) censu (dg: ducis .. 

fundi) #vicinorum ibidem# et dimidio pullo et pro !pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco et pro hereditario 

censu quinque librarum monete domino Johanni de Neijnsel decano 

Woenssellensi ex dicta medietate prius de jure #in Busco tradendis# 

dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode (dg: exinde) danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictum mansum tradenda ex dicta medietate 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit insuper (dg: super omnia) dictus Walterus super omnia quod ipse 
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edificia supra dictam medetatem consistentia et ab eo supra dictam 

medietatem edificanda nunquam amovebit et quod ipse dictam medietatem non 

resignabit nex dimittet pro solucione premissorum onerum nisi solutis 

omnibus arrestadiis de premissis (dg: one) censibus et paccionibus 

protunc restantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 08 do 13-05-1389. 

Henricus zvw Henricus Belen soen van Rode, Fredericus van der Koeveringen 

en Theodericus die Wulver beloofden aan de secretaris, tbv Johannes van 

Erpe, 18 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-

07-1389) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Belen soen de Rode et Fredericus van der 

(dg: Koe) Koeveringen Theodericus die Wulver promiserunt #mihi ad opus# 

Johannis de Erpe XVIII Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 09 do 13-05-1389. 

Willelmus Andries soen van Oerscot gaf uit aan Johannes zvw Jacobus Pouwels 

soen molenaar een stuk beemd gnd die Langeschoorbeemd, in Oirschot, in de 

herdgang van Notelen, tussen kvw Jordanus van der Braken enerzijds en de 

dijk gnd die Langeschoordijk anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

 

(dg: A). Willelmus Andries soen de Oerscot peciam prati #dictam die 

Langescoerbeemt# sitam in parochia de Oerscot in pastoria de Notelen 

inter hereditatem liberorum quondam Jordani van der Braken ex uno et 

inter (dg: commune) aggerem dictum die Langescoerdijc ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Jacobi Pouwels soen 

#multori# ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi 

dandis (dg: sibi) etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 10 do 13-05-1389. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemde pacht van 1 mud rogge over aan zijn 

zoon Andreas. 

 

Dictus Willelmus dictam paccionem unius modii siliginis supportavit 

Andree suo filio promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 11 do 13-05-1389. 

De broers Arnoldus die Langhe en Heijnmannus Graet, kvw Henricus Colen, en 

Philippus van Oijen ev Sophia dvw voornoemde Henricus Colen, verkochten aan 

Henricus Ghecke (1) een hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van voornoemde Henricus Ghecke enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van den Hoevel, (2) een 

stukje gnd geerke, aan het eind van die hofstad, naast erfgoed van 

voornoemde Johannes van den Hoevel. 

 

Arnoldus die Langhe Heijnmannus (dg: die) Graet # (dg: ..)# fratres 

#liberi quondam Henrici Colen# et Philippus de Oijen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: Sosp) Sophie sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici Colen unum domistadium situm in Busco in vico Hijnthamensi (dg: 

ultra pontem dictum) inter hereditatem Henrici Ghecke ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis 

van den Hoevel cum quadam particula dicta (dg: gheerken sit) gheerken 

sita ad finem dicti domistadii iuxta hereditatem dicti Johannis van den 

Hoevel hereditarie vendiderunt (dg: H) dicto Henrico Ghecke promittentes 
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warandiam. 

 

BP 1178 f 232v 12 do 13-05-1389. 

Godefridus van Lijemde bakker verkocht aan Albertus van Kessel zvw Walterus 

van Kessel een stuk land, 3 lopen gerst, maat van Schijndel, groot, in 

Schijndel, tussen kv Hubertus van den Hulze enerzijds en kv Heijlwigis van 

Houthem anderzijds. 

 

Godefridus de Lijemde pistor peciam terre tres lopinos ordei mensure de 

Scijnle in semine capientem sita in parochia de Scijnle inter hereditatem 

puerorum Huberti van den Hulze ex uno et inter hereditatem puerorum 

Heijlwigis de Houthem ex alio ut (dg: ..) dicebat vendidit Alberto de 

Kessel filii quondam Walteri de Kessel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 232v 13 do 13-05-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 22 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXII Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum !proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 232v 14 do 13-05-1389. 

Weijndelmoedis wv Arnoldus Lijsbetten soen van den Laer deed tbv Goeswinus 

en Henricus, kvw voornoemde Arnoldus, Johannes van Tula van Lijt en 

Willelmus Sporken afstand van alle goederen, die wijlen voornoemde Arnoldus 

en wijlen diens eerste vrouw Jutta samen hadden bezeten, onder Nistelrode 

gelegen. Ze zal alle lasten op deze goederen afdoen, uit de tijd van haar 

huwelijk met wijlen voornoemde Arnoldus. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Arnoldi Lijsbetten soen van den Laer cum 

tutore (dg: ...) super omnibus bonis que dictus quondam Arnoldus et Jutta 

quondam eius prima uxor simul possidebant quocumque infra parochiam de 

Nijsterle sitis ad opus Goeswini et Herici liberorum dicti quondam 

Arnoldi et Johannis de Tula de Lijt et Willelmi Sporken renunciavit 

promittens cum tutore #?ratam# servare et quod ipsa (dg: ob) omnem 

obligationem factam supra dicta bona per dictum (dg: Ard) quondam 

Arnoldum in toto tempore quo dictus Arnoldus et Weijndelmoedis in integro 

thoro pariter possiderant dictis Goeswino Henrico Johanni et Willelmo 

deponet omnino. Testes (dg: W) datum supra. 

 

1178 mf7 C 10 f. 233. 

 Quinta post jubilate: donderdag 13-05-1389. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 15-05-1389. 

 Dominica cantatur cantate: zondag 16-05-1389. 

 in festo Servacii anno LXXXIX: donderdag 13-05-1389. 

 in crastino Servacii: vrijdag 14-05-1389. 

 

BP 1178 f 233r 01 do 13-05-1389. 

Voornoemde Goeswinus, Johannes van Tula en Willelmus Sporken beloofden aan 

Weijndelmodis wv Arnoldus Lijsbetten soen een jaarlijkse cijns van 3 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, te betalen totdat de kinderen van voornoemde 

Weijndelmoedis verwekt door voornoemde Arnoldus, meerderjarige zijn 

geworden. Als dan al die kinderen, tbv voornoemde drie en tbv Henricus zv 

Arnoldus, afstand hebben gedaan van alle goederen, die wijlen voornoemde 

Arnoldus en wijlen diens eerste vrouw Jutta samen bezaten, dan zullen 

voornoemde Goeswinus, Henricus, Johannes en Willelmus aan voornoemde 

Weijndelmodis en haar kinderen 35 Hollandse gulden of de waarde betalen. De 
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brief overhandigen aan Petrus van Goch. 

 

Dicti Goeswinus (dg: Henricus fratres) Johannes de Tula et Willelmus 

Sporken promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos (dg: 

Wel) Weijndelmodi relicte quondam Arnoldi Lijsbetten soen (dg: vitalem) 

annuum censum III Hollant gulden seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

pasche scilicet quousque liberi a dicta Weijndelmoede et dicto quondam 

Arnoldo pariter geniti omnes ad annos sue pubertatis pervenerint et (dg: 

postquam) #si# dicti liberi omnes #(dg: qua) postea# ad annos pubertatis 

pervenerint et renunciaverint super omnibus bonis que dictus quondam 

Arnoldus et Jutta quondam eius uxor prima pariter possidebant (dg: et) 

#ad opus dictorum liberorum et Henrici filii Arnoldi# extunc dicti 

Goeswinus Henricus Johannes et Willelmus dabunt et exsolvent eisdem (dg: 

liberis liberis) Weijndelmodi et eius liberis predictis XXXV Hollant 

gulden seu valorem statim postquam (dg: .) iidem liberi super dictis 

bonis renunciaverint persolvendos. Testes (dg: datum) W et Dordrecht 

datum quinta post jubilate. Traditur Petro de Goch. 

 

BP 1178 f 233r 02 do 13-05-1389. 

Voornoemde drie deden tbv Weijndelmoedis wv Arnoldus Lijsbetten soen 

afstand van een schuur zonder ondergrond, in Nistelrode, op erfgoed van 

wijlen voornoemde Arnoldus. De brief overhandigen aan Petrus van Goch. 

 

Dicti #3# (dg: 4or) super quodam horreo (dg: sit) sine fundo consistente 

#in parochia de Nijsterle# supra hereditatem quondam Arnoldi Lijsbetten 

soen ut dicebant ad opus (dg: dicte) Weijndelmoedis relicte eius quondam 

Arnoldi renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. Traditur Petro de Goch. 

 

BP 1178 f 233r 03 do 13-05-1389. 

Johannes Bessellen beloofde aan Willelmus Broeghel 24 Hollandse gulden of 

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

 

Johannes Bessellen promisit Willelmo Broeghel XXIIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 233r 04 za 15-05-1389. 

Johannes van Heze droeg over aan Rutgherus van der Aa ev Aleijdis dv 

voornoemde Johannes zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn 

voornoemde dochter Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar moeder 

Diedeldis ev voornoemde Johannes, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Heze (dg: si) suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis que Aleijdi sue filie de morte quondam Diedeldis sue matris (dg: 

su) uxoris olim dicti Johannis successione advoluta et post mortem dicti 

Johannis successione advolvenda quocumque sita ut dicebat supportavit 

Rutghero van der Aa marito legitimo dicte Aleijdis promittens ratam 

servare. Testes Rover et Dordrecht datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1178 f 233r 05 zo 16-05-1389. 

Voornoemde Rutgherus van der Aa ev voornoemde Aleijdis dv Johannes van Heze 

verkocht aan Lambertus zv voornoemde Johannes van Heze en Andreas zvw 

Walterus Bijekens soen alle voornoemde goederen en alle goederen, die 

voornoemde Johannes van Heze beloofd had aan voornoemde Rutgherus en 

Aleijdis, voorover voornoemde Rutgherus die nog niet gekregen had. 

 

(dg: dictus) Dictus Rutgherus maritus et tutor legitimus dicte Aleijdis 

dicta bona omnia (dg: et) atque omnia bona que dictus Johannes de Heze 

promiserat dicto Rutghero cum dicta Aleijde nomine dotis in quantum 
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huiusmodi bona dotalia per dictum Rutgherum non percepta ut dicebat 

vendidit Lamberto filio dicti Johannis de Heze et Andree filio quondam 

Walteri Bijekens soen promittens ratam servare et obligationem ex parte 

deponere. Testes Berkel et Emont datum dominica cantatur cantate. 

 

BP 1178 f 233r 06 zo 16-05-1389. 

Voornoemde kopers droegen voornoemde goederen, die aan voornoemde Aleijdis 

en Rutgherus gekomen waren na overlijden van Diedeldis resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van Heze, over aan 

voornoemde Johannes van Heze, voor de duur van zijn leven. 

 

Dicti emptores dicta bona dicte Aleijdi et Rut de morte quondam Diedeldis 

successione advoluta et post dicti Johannis advolvenda supportaverunt 

dicto Johanni de Heze promittentes ratam ab eodem ad vitam eiusdem 

Johannis et non ultra possidenda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 07 zo 16-05-1389. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Rutgherus 6 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) en 10 Hollandse gulden of de 

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

overhandigen aan hem of aan voornoemde Aleijdis. 

 

Dicti emptores (verbeterd uit: venditores) promiserunt dicto Rutghero sex 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii et decem Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel dicte Aleij[di]. 

 

BP 1178 f 233r 08 do 13-05-1389. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant verkocht aan 

Lambertus zv Batha van Haesten, tbv voornoemde Batha, 13 hont 20 roeden, in 

Groot Lith, ter plaatse gnd op die Lange Weiden, beiderzijds? tussen 

Gerardus Balijart, belast met een cijns aan het kapittel van Luik, dijken, 

sloten en waterlaten. De brief overhandigen aan Johannes Bernts soen. 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant 

(dg: peciam terre) tredecim hont et XX virgatas continentem sitam in 

parochia de Groet Lijt in loco dicto op die Lange Weijden inter 

hereditatem Gerardi Balijart ex !alio latere coadiacentem ut dicebat (dg: 

vendidit) hereditarie vendidit Lamberto filio Bathe de Haesten ad opus 

eiusdem Bathe promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu (dg: domino) capitulo Leodiensi et 

aggeribus fossatis et (dg: aggeribus) aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes W et Dordrecht datum quinta post jubilate. Tradetur 

littera Johanni Bernts soen. 

 

BP 1178 f 233r 09 do 13-05-1389. 

Jacobus die Vrieze ev Margareta dvw Zibbertus van der Scueren droeg over 

aan Nijcholaus van Luijssel ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was 

na overlijden van voornoemde Zibbertus, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van Elizabeth wv Zibbertus, in alle erfgoederen gnd moer van 

wijlen voornoemde Zibbertus, ter plaatse gnd Huisven. 

 

Jacobus die Vrieze maritus et tutor Margarete sue uxoris filie quondam 

Zibberti van der Scueren (dg: omnia et singula) quartam partem (dg: ad se 

spectantem in he) sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam Zibberti 

successione advolutam et post mortem Elizabeth relicte quondam Zibberti 

successione advolvendam in (dg: here) omnibus hereditatibus dictis moer 

(dg: sit) dicti quondam Zibberti sitis in loco dicto Huusvenne ut dicebat 

supportavit Nijcholao de Luijssel promittens warandiam et obligationem 

(dg: ex parte si de) deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 
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BP 1178 f 233r 10 do 13-05-1389. 

Andreas zvw Jacobus van den Noddenvelt beloofde aan Johannes van Erpe 12 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) 

te betalen. 

 

Andreas filius quondam Jacobi van den Noddenvelt promisit Johanni de Erpe 

XII Hollant (dg: gulden) gulden seu valorem ad (dg: Rei) Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes W et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 11 do 13-05-1389. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Willelmus Weghen 96 Hollandse gulden of de 

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

 

Gerardus Bauderics promisit Willelmo Weghen (dg: X) nonaginta sex Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 12 do 13-05-1389. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Willelmus van Langhelaer met zijn 

goederen. 

 

Domina (dg: Ma) Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Willelmum de Langhelaer cum suis 

bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 13 do 13-05-1389. 

Arnoldus die Volre van Rode beloofde aan Petrus gnd Goeswijns 60 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus die Volre de Rode promisit (dg: Gerardo) Petro (dg: filio 

quondam G) dicto Goeswijns LX Hollant (dg: dobbel) #gulden# seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 14 do 13-05-1389. 

Boudewinus van Vessem zvw Johannes gnd Venman verkocht aan Ghibo zvw 

Henricus Luten soen van Eijndoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Servacius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, gnd die Bardsakker, in Vessem, ter plaatse gnd in die Brake, tussen 

Jacobus zv Jacobus van Vessem enerzijds en Everardus gnd Wouten soen 

anderzijds, (2) een akker gnd die Riede Akker, in Vessem, ?in de gemene 

akkers van Vessem, tussen Johannes Zeelstman enerzijds en voornoemde 

Jacobus zv Jacobus van Vessem anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Boudewinus (dg: fi) #de# Vessem filius Johannis quondam dicti Venman 

hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam (dg: H) Henrici Luten soen de 

Eijndoven hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: i) in festo sancti Servacii et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die (dg: Barda..) Bardsacker sita in 

parochia de Vessem (dg: inter hereditatem) in loco dicto in die Brake 

inter hereditatem Jacobi filii Jacobi de Vessem ex uno et inter 

hereditatem Everardi dicti Wouten soen ex alio atque ex agro dicto die 

Riede Acker sito in dicta #parochia# ?np communes agros de Vessem inter 

hereditatem Johannis Zeelstman ex uno et inter hereditatem #dicti# Jacobi 

filii (dg: quondam) Jacobi de Vessem ex alio ut dicebat promittens (dg: 

warandiam) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 15 do 13-05-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande heden, met 28 Hollandse 
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gulden of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes die Ronde, Henricus van Eijndoven, 

Johannes zv Boudewinus van Vessem, Theodericus Bathen soen en hr Gerardus 

Bathen soen. 

 

A. 

Et poterit ad spacium quinque annorum datum presentium sine medio 

sequentium (dg: anno quo) semper cum XXVIII Hollant gulden seu valorem et 

cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus 

Johanne die Ronde et Henrico de Eijndoven et Johanne filio Boudewini de 

Vessem Theoderico Bathen soen et domino Gerardo Bathen soen datum in 

festo Servacii hora vesperarum anno LXXXIX. 

 

BP 1178 f 233r 16 do 13-05-1389. 

Johannes van den Slike beloofde aan Theodericus zv Emondus Roesmont, 

gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 2 mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes (dg: van Sli de) van den Slike promisit super omnia se daturum 

et soluturum Theoderico filio Emondi Roesmont ad spacium quatuor (dg: ab) 

annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor! duos modios siliginis mensure de Busco purificationis et in 

Busco tradendos et pro primo termino purificationis proxime futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233r 17 vr 14-05-1389. 

Johannes zvw Walterus die Clercke verkocht aan Andreas zvw Arnoldus zv 

Lambertus bakker een b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een huis 

en erf van wijlen Luijtgardis gnd Wonnen, grootmoeder van voornoemde 

Johannes, in Den Bosch, aan de plaats gnd Weverplaats, tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus Meggelijn enerzijds en een gemeen straatje anderzijds, 

welke cijns Katherina dvw voornoemde Luijtgardis Wonnen vermaakt had aan 

voornoemde Johannes en zijn broer Walterus. Verkoper en Johannes en 

Luijtgardis, kvw Arnoldus van Vlimen smid, beloofden lasten af te handelen. 

 

(dg: Johannes et Luijtgardis liberi quondam Arnoldi de Vlimen fabri cum 

tutore et Johannes) #Johannes# filius quondam Walteri die Clercke 

hereditarium censum XX solidorum monete quem se solvendum habere dicebat 

annuatim et hereditarie ex domo et area quondam (dg: Lij) Luijtgardis 

dicte Wonnen avie olim dicti Johannis sita in Busco ad locum dictum 

Weverplaets inter hereditatem quondam Arnoldi Meggelijn ex uno et inter 

communem viculum ibidem tendentem ex alio et quem censum Katherina filia 

dicti quondam Luijtgardis Wonnen dicto Johanni et Waltero eius fratri 

legaverat (dg: et q) ut dicebat vendidit Andree filio quondam Arnoldi 

filii Lamberti pistoris promittentes et cum eo Johannes (dg: de ..) 

Luijtgardis liberi quondam Arnoldi de Vlimen #fabri# cum tutore super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: in dicto censu) et 

impeticionem in dicto censu existentem deponere. Testes (dg: datum supra) 

Aa et Emont datum (dg: s) in crastino Servacii. 

 

BP 1178 f 233r 18 vr 14-05-1389. 

Johannes en Luijtgardis, kvw Arnoldus van Vlimen smid, droegen over aan 

Henricus van Best, tbv Cristina wv Johannes Uleman, een b-erfcijns van 4 

schelling geld, die Luijtgardis gnd Wonnen, grootmoeder van voornoemde 

kinderen, beurde uit een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Uleman, 

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Petrus gnd Caude Oven 

enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Boemel anderzijds. 

 

Johannes et Luijtgardis liberi quondam Arnoldi de Vlimen fabri cum tutore 

hereditarium censum quatuor solidorum monete quem Luijtgardis dicta 

Wonnen avia olim dictorum liberorum solvendum habuit hereditarie ex domo 
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et area quondam Johannis Uleman sita in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem Petri dicti Caude Oven ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri de Boemel ex alio ut dicebant supportaverunt Henrico de Best ad 

opus Cristine relicte dicti quondam Johannis (dg: d) Uleman promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem #et# impeticionem deponere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 C 11 f. 233v. 

 in crastino Servacii: vrijdag 14-05-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 22-05-1389. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1389. 

 

BP 1178 f 233v 01 vr 14-05-1389. 

De broers Reijnerus en Bertoldus gnd Corf, kvw Johannes gnd Corf, Bodo van 

den Stocke ev Luijtgardis, en Godefridus van Beke ev Ermgardis, dvw 

voornoemde Johannes Corf, verkochten aan Johannes zvw voornoemde Johannes 

Corf de helft, die aan hen en aan Godefridus Corf zvw voornoemde Johannes 

Corf gekomen was na overlijden van Gerardus gnd Vosken zvw Reijnerus gnd 

Steenbecker, oom van voornoemde kinderen, in de helft, met gebouwen, van 

een erfgoed in Den Bosch, in de Orthenstraat, aan de kant richting de 

plaats gnd Muntelke, strekkend vanaf palen door de naburen geplaatst, tot 

aan de gemene weg, welke helft van het erfgoed voornoemde wijlen Gerardus 

Vosken gekocht had van Heilwigis wv Johannes Sanders en haar zoon Johannes. 

Eerstgenoemde Reijnerus beloofde dat vornoemde Godefridus Corf afstand zal 

doen. 

 

Reijnerus (dg: G) et Bertoldus dicti Corf fratres liberi quondam Johannis 

dicti Corf (dg: Boude) Bodo van den Stocke maritus et tutor legitimus 

Luijtgardis eius uxoris Godefridus de Beke maritus et tutor legitimus 

Ermgardis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Corf medietatem eis 

et (dg: Re) Godefrido Corf filio quondam Johannis Corf predicti de morte 

quondam Gerardi dicti (dg: Ko) Vosken (dg: eorum avunculi successione 

advolutas in) filii quondam Reijneri dicti Steenbecker (dg: eorum) 

avunculi olim dictorum liberorum successione advolutam in (dg: quadam 

hereditate sita in Buscoducis) una medietate hereditatis site in Busco in 

vico Ortensi in latere versus locum dictum Muntelken tendente ibidem a 

quibusdam palis per vicinos fixis et (dg: sex) positis versus communem 

plateam (dg: cum ea) #et in# edificiis in eadem medietate (dg: .) 

consistentibus quam medietatem dicte hereditatis cum suis edificiis 

dictus quondam Gerardus Vosken erga Heilwigem relictam quondam Johannis 

Sanders et Johannem eius filium emendo acquisiverat prout in litteris 

(dg: su) vendiderunt Johanni filio dicti quondam Johannis Corf 

supportaverunt (dg: cum litteris et jure) promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper primodictus 

Reijnerus super omnia quod ipse (dg: Go) dictum Godefridum Corf suum 

fratrem super dicta medietate dicte medietatis hereditatis predicte cum 

suis (dg: at) edificiis ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes 

(dg: datum supra) Aa et Emont datum in crastino Servacii. 

 

BP 1178 f 233v 02 do 20-05-1389. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Corf en Engbertus die Corver maakten een 

erfdeling van voornoemde helft van de helft van voornoemd erfgoed. 

Voornoemde Engbertus kreeg een helft van de helft van de helft van 

voornoemd erfgoed met gebouwen, direct naast erfgoed van Heijlwigis 

Louwers, zoals afgepaald. Engbertus zal hieruit een b-erfcijns van 40 

schelling geld betalen, die uit geheel het erfgoed gaat. De weg die hierbij 

hoort mogen zij beiden gebruiken. 

 

Duplicetur {met haal verbonden met BP 1178 f 233v 03}. 

Dicti Johannes filius quondam Johannis Corf et Engbertus die Corver palam 
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recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de dicta medietate 

dicte medietatis hereditatis predicte cum suis edificiis mediante qua 

divisione una medietas primodicte medietatis (dg: h) #dicte# medietatis 

dicte hereditatis #cum suis edificiis# (dg: q) que sita est (dg: vers) 

contigue iuxta hereditatem Heijlwigis Louwers prout ibidem sita est et 

limitata dicto Engberto cessit in partem super quibus et jure promittens 

ratam servare tali condicinoe quod dictus Engbertus (dg: ex) solvet ex 

dicta medietate primodicte medietatis hereditarium censum XL solidorum 

monete ex dicta integra (dg: he) medietate dicte hereditatis de jure 

solvendum sic quod primodicto Johanni dampna exinde non eveniant hoc 

addito quod ipsi via ad primodictam medietatem spectante tendente versus 

communem plateam equaliter utentur et nunquam divident eandem (dg: me) 

viam. Testes W et Dordrecht datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 233v 03 do 20-05-1389. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg de andere helft van de helft van de helft, 

direct naast erfgoed van Nijcholaus Hagens. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas primodicte medietatis scilicet 

#medietas# que sita est juxta hereditatem Nijcholai Hagens #prout ibidem 

sita est# primodicto Johanni cessit in partem promittens ratam servare 

addita condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233v 04 za 22-05-1389. 

Gerardus Bauderiks beloofde aan Denkinus Scuerman 55½ Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Gerardus Bauderiks promisit Denkino Scuerman quinquaginta quinque et 

dimidium Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini (dg: d) proxime futurum persolvendos. 

Testes Emont et Dordrecht datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1178 f 233v 05 za 22-05-1389. 

Nijcholaus Spierinc Meus soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Jacobus zvw Johannes Wrede met zijn goederen. 

 

Nijcholaus Spierinc (dg: omnes) Meus soen omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Jacobum filium quondam Johannis Wrede cum suis 

bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 233v 06 vr 28-05-1389. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden enerzijds en Gerardus Hoerken de oudere 

anderzijds spraken het volgende af mbt hun erfgoederen in Den Bosch, aan de 

Markt. 

Gerardus zal een stenen muur bouwen direct naast (=in het verlengde van) 

een stenen muur van Ludingus, welke stenen muur van Ludingus direct naast 

het erfgoed ligt van voornoemde Gerardus Hoerken. 

De te bouwen muur is 40 voet minus 2 duimen lang, te meten vanaf de Markt 

achterwaarts, tot aan de muur van de achterkamer van Ludingus; de te bouwen 

muur zal 1½ baksteen dik zijn en zal even hoog zijn als de stenen muur van 

de achterkamer van Hubertus van Ghemert, aldaar gelegen aan de andere zijde 

van het erfgoed van Gerardus. De te bouwen muur zal gemeenschappelijk 

eigendom64 zijn van Ludingus en Gerardus. Elk van hen beiden mag in en op 

die muur bouwen. 

Gerardus mag in de stenen muur bouwen van de achterkamer van Ludingus, 

welke stenen muur direct naast het erfgoed van Gerardus ligt en welke 

stenen muur reikt van de te bouwen muur achterwaarts tot aan het einde van 

                         
64 Zie → BP 1179 p 265r 02 wo 12-07-1391, verklaring dat de gebouwde muur is 

gemeenschappelijk eigendom. 
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de achterkamer. Gerardus mag de muur van deze achterkamer verhogen tot aan 

de hoogte van de stenen muur van de achterkamer van voornoemde Hubertus. 

Gerardus mag zijn muurplaten waarop de sperren gebouwd worden op dezelfde 

hoogte plaatsen als waarop de muurplaten van de achterkamer van Hubertus 

liggen. 

Gerardus moet op de te bouwen muur én op de muur van de achterkamer van 

Ludingus een stenen goot bouwen, waarlangs het water vanaf de achterkant 

van de achterkamer richting Markt kan stromen. Aan het einde van deze goot, 

aan de Markt, zal Gerardus een loden afvoerpijp maken tot aan de grond, 

midden voor de te bouwen muur. Na de bouw zijn ook deze goot en afvoerpijp 

gemeenschappelijk eigendom. 

Zowel Gerardus als Ludingus mag, ieder op zijn eigen erfgoed, aan de Markt, 

een tweetal zaliën bouwen. 

Elk van hen beiden mag op de te bouwen muur, ieder aan zijn eigen kant, 

scapperelen en musiergaten en schoorstenen bouwen, zonder de goot te 

verstoren. 

Zou Ludingus later op zijn erfgoed willen bouwen, dan mag hij zijn 

muurplaten op dezelfde hoogte plaatsen, als waar de muurplaten van Gerardus 

komen te zitten. 

Zou deze overeenkomst onduidelijkheden bevatten, dan worden die eendrachtig 

beslecht door Sijmon van Mijrabellum, Ywanus Stierken, Albertus Wael en 

Franco Nollekens. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden ex una parte et Gerardus Hoerken 

senior ex altera parte ordinaciones infrascriptas mutuo fecerunt #de suis 

hereditatibus sitis in Busco ad forum# videlicet quod dictus Gerardus 

fundabit et construet seu fundari et construi et edificari faciet sub 

suis propriis laboribus et expensis unum murum lapideum contigue iuxta 

murum lapideum dicti Ludingi (dg: q) qui murus lapideus dicti (dg: Long 

Lungit) Ludingi situs est (dg: cont) iuxta hereditatem dicti Gerardi 

Hoerken et huiusmodi murus lapideus a dicto Gerardo Hoerken #fundandus# 

continebit XL pedatas in longitudine minus duobus pollicibus mensurando 

scilicet a dicto foro retrorsum inferius (dg: super) supra terram 

scilicet a dicto foro usque murum posterioris camere dicti Ludingi et 

huiusmodi murus lapideus a dicto Gerardo fundandus et construendus 

habebit spissitidinem unius et dimidii lapidum coctorum scilicet a terra 

(dg: sursum) sursum ubique ad eius summitatem et huiusmodi murus lapideus 

a dicto Gerardo edificandus et fundandus (dg: postquam ut sic) habebit 

altitudinem tantam quantam habet murus lapideus (dg: d) camere 

posterioris #Huberti de Ghemert# site ibidem ab altero latere dicte 

hereditatis dicti Gerardi et non alteriorem altitudinem et huiusmodi 

murus (dg: murus) lapideus #cum suo fundo# ut sic a dicto Gerardo 

fundandus et construendus postquam ut sic a dicto Gerardo fuerit erit et 

(dg: perpetue) perpetue communis dictorum Ludingi et Gerardi et indivisi 

et extunc quislibet eorundem Ludingi et Gerardi libere poterit semper 

edificare in eodem muro et supra eundem murum et sua edificia in eodem 

muro et supra eundem imponere iniungere et firmare per anchoras et alias 

ad eius (dg: ..) profectum item quod dictus Gerardus poterit libere (dg: 

sua) edificare in dicto muro lapideo dicte camere posterioris dicti (dg: 

Ge) Ludingi (dg: scilicet) qui murus lapideus dicte camere posterioris 

dicti Ludingi situs est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi 

(dg: et quod h) qui murus lapideus dicte camere posterioris tendit 

immediate a dicto muro lapideo a dicto Gerardo fundando et construendo 

retrorsum ad finem posteriorem eiusdem camere posterioris et quod (dg: 

huiusmodi) dictus Gerardus huiusmodi murum lapideum camere posterioris 

dicti Ludingi poterit altare ad altitudinem dicti muri lapidei supradicte 

camere dicti Huberti item quod dictus Gerardus (dg: sua) edificia sua 

dicta muerplaten supra que edificia dicta sperren situabuntur ponet et 

edificabit in eadem altitudine in qua sita sunt edificia dicta (dg: mure) 

muerplaten dicte posterioris camere dicti Huberti et non altius item quod 

dictus Gerardus sub suis propriis (dg: .) laboribus et expensis situabit 
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et situari et construi faciet et procurabit supra dictum murum a dicto 

Gerardo construendum et fundandum et supra dictum lapideum dicte camere 

posterioris dicti Ludingi unum guttarium (dg: dictum) lapideum dictum 

stenen goet taliter quod (dg: quod) aque descendentes ab edificiis dicti 

Ludingi et (dg: ?ab) #dictis# edificiis a Gerardo ibidem edificandis 

laudabiliter poterint transire et currere a posteriori parte (dg: di) 

dicte (dg: d) camere posterioris (dg: dicti) antedicti Ludingi versus 

dictum forum si postquam dictum guttareum lapideum ut sic a dicto Gerardo 

fuerit (dg: fundat) situatum erit et permanebit perpetue commune dicto 

Ludingi et dicto Gerardo et extunc deinceps dicti Ludingus et Gerardus 

huiusmodi guttarium perpetue tenebunt et observabunt in bona disposicione 

sub eorum communibus laboribus et expensis item quod dictus Gerardus 

aquas ab edificiis dicti Ludingi et ab edificiis dicti Gerardi pro (dg: 

quoque) tempore (dg: futur current) per dictum guttarium descendentes 

currentes deducet (dg: cum) per unam fistulam (dg: dictam pi) plumbeam 

dictam (dg: goi pi) loeden pipe a dicto guttario usque ad terram (dg: v) 

versus dictum forum et que fistula plumbea dependet et descendet in (dg: 

#-ter# fine dicti muri) medio dicti muri lapidei a dicto Gerardo de novo 

construendum ut prefertur scilicet in fine eiusdem muri versus dictum 

forum et extunc eundem murum et huiusmodi fistulam plumbeam #?postquam 

facta fuerit dicti Ludingus et Gerardus# perpetue in bona et laubabili 

disposicione tenebunt et observabunt #sub eorum communibus expensis# (dg: 

item quod) sic quod dicte aque per eundem #guttarium# laudabiliter 

poterint #semper# descendere item quod dictus Gerardus poterit edificare 

supra dictam suam hereditatem (dg: u) cum duobus edificiis dictis zalijen 

versus dictum forum et (dg: simili mo) dictus Ludingus poterit eciam 

edificare supra dictam hereditatem suam cum duobus edificiis dictis 

zalijen versus dictum forum quando eis et alteri eorum videbitur expedire 

item quod quislibet eorum poterit in dicto muro a dicto Gerardo de novo 

construendo ponere et construere (dg: versus) in latere eiusdem muri 

versus suam hereditatem promos dictos scappereel et musiergaten et 

ephicaustria dicta sco scoersteen eius profectum sine preiudicio et 

decremento dicti guttarii (dg: dicti) gote (dg: g) vocati (dg: convue) 

conventum est eciam quod si imposterum dictus Ludingus supra dictam suam 

hereditatem edificare voluerit extunc idem (dg: Lugo) Ludingus edificia 

sua dicta muerplaten situabit in eadem altitudine in qua ponentur 

edificia dicta muerplaten dicti Gerardi ibidem #situentur# et non altius 

promittentes (dg: indi) mutuo super omnia ratam servare et (dg: q) cum 

effectu adimplere et si imposterum alique fuerint (dg: fue) obscura vel 

specificanda extunc dicte partes promittentes super omnia rata servare 

quecumque (dg: Gerardus de Berkel et) Sijmon #de Mijrabello# et Ywanus 

Stierken Albertus Wael et Franco Nollekens concorditer ex hoc dixerint et 

ordinaverint. Testes Gerardus et Willelmus datum in crastino ascensionis. 

Duplicetur. 

 

1178 mf7 C 12 f. 234. 

 Quarta post cantate: woensdag 19-05-1389. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 secunda post festum penthecostes: maandag 07-06-1389. 

 

BP 1178 f 234r 01 wo 19-05-1389. 

Johannes Moelner zvw Godefridus beloofde aan Denkinus Scuerman 70½ 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Johannes Moelner filius quondam Godefridi promisit Denkino Scuerman LXX 

et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Emont datum quarta post cantate. 

 

BP 1178 f 234r 02 wo 19-05-1389. 

Theodericus van Meghen en zijn vrouw Aleijdis beloofden aan Ghibo Kesselman 
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de jongere 45 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Theodericus de Meghen et Aleijdis eius uxor promiserunt Ghiboni Kesselman 

juniori XLV Hollant (dg: se) gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. (dg: testes Aa et W) #Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 03 wo 19-05-1389. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Jacobus van den Hoevel 59 Hollandse gulden 

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

 

Yudocus Bruijstens promisit Jacobo van den Hoevel LIX Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Emont 

et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 04 do 20-05-1389. 

Egidius zv Johannes gnd Ghelden verkocht aan broeder Henricus Berwout prior 

van Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Helvoirt, tussen 

Albertus gnd Abe Steenken enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan Arnoldus Berwout, (2) 14 lopen roggeland, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Eikendonk, beiderzijds tussen Johannes Zelen soen. Verkoper 

en zijn voornoemde vader Johannes Ghelden beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd een b-erfpacht van 12 lopen rogge, gaande uit voornoemde 14 

lopen land. 

 

Egidius filius Johannis dicti Ghelden legitime vendidit fratri Henrico 

Berwout priori de Porta Celi vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non 

ultra in festo nativitatis Domini et in Buscoducis tradendam ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Helvoert (dg: ad) inter 

hereditatem (dg: Arnoldi B Berwout ex uno et inter communitatem co) 

Alberti dicti Abe Steenken ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad (dg: communit) hereditatem Arnoldi Berwout ut 

dicebat atque ex XIIII lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia 

in loco dicto Eijkendonc inter hereditatem Johannis Zelen soen ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat promittens et cum! dictus Johannes Ghelden 

eius pater indivisi super omnia #+super habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis ex dictis XIIII lopinatis terre prius solvenda et sufficientem 

[facere] et cum mortuus fuerit etc. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 234r 05 do 20-05-1389. 

+super habita et habenda. 

 

BP 1178 f 234r 06 do 20-05-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium (dg: a) indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 07 do 20-05-1389. 

Nijcholaus Vincken wollenklerenwever verkocht aan Elizabeth dv Johannes 

Coninc een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (za 25-12-1389), gaande uit een huis, erf en tuin van verkoper, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Hadewigis 

Stripen enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Alarts anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 
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Nijcholaus Vincken textor laneorum hereditarie vendidit Elizabeth filie 

Johannis Coninc hereditarium censum XX (dg: lib m) solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo 

termino nativitatis Domini #proxime futuro# ex domo et area et orto dicti 

venditoris sitis in Busco #ad vicum dictum Huls# inter hereditatem 

quondam Hadewigis Stripen ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

Alarts ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu III librarum dicte monete exinde prius 

solvendo (dg: so) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 08 do 20-05-1389. 

Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Meus Wegen soen droeg over aan 

Truda van Gheffen, tbv haar en haar kinderen Conrardus, Ermgardis en Truda, 

een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, aan 

hem verkocht door Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge. De brief 

overhandigen aan haar of aan haar zoon Conrardus. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius Bartholomei dicti Meus Wegen soen 

hereditarium censum unius aude scilt seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: de hereditario censu) venditum sibi (dg: Jo) a Johanne filio 

quondam Willelmi dicti die Hertoge prout in litteris supportavit Trude de 

Gheffen ad opus sui et ad opus Conrardi Ermgardis et Trude eius liberorum 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Conrardo eius 

filio. 

 

BP 1178 f 234r 09 do 20-05-1389. 

Henricus gnd die Man droeg over aan Jacobus zvw Lambertus van Vrilichoven 

bvw Metta ev voornoemde Henricus die Man zijn vruchtgebruik in de helft van 

een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, naast het water gnd 

die Dommel, welk stuk jaarlijks wordt gedeeld tegen een ander stuk beemd in 

een erfgoed van Johannes van Derenteren, aldaar gelegen, te weten in de 

helft die aan erfg vw voornoemde Metta gekomen was na overlijden van 

voornoemde Metta resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde 

Henricus. 

 

Solvit ...... 

Henricus dictus die Man suum usufructum sibi competentem #in medietate# 

in pecia prati sita in parochia de Bucstel in loco dicto Casteren (dg: 

inter hereditatem hereditatem) iuxta aquam dictam die Dommel et que pecia 

prati annuatim dividitur contra aliam peciam prati sitam in hereditate 

Johannis de Derenteren ibidem sitam (dg: ut dicebat supportavit Jacobo de 

Vrilichoven promittens ratam filio Lamberti quondam de Vrilichoven 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) scilicet 

in illa medietate que heredibus quondam Mette uxoris olim dicti Henrici 

die Man de morte eiusdem quondam Mette successione est advoluta et post 

mortem dicti Henrici advolvetur supportavit Jacobo filio quondam (dg: He) 

Lamberti de Vrilichoven #fratri olim dicte Mette# promittens ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: de) sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 234r 10 do 20-05-1389. 

Voornoemde Henricus droeg over aan voornoemde Jacobus de andere helft, die 

aan hem behoort, in voornoemd stuk beemd. 

 

Dictus Henricus reliquam medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

dicta pecia (dg: terre) prati supportavit dicto Jacobo promittens 

warandiam et obligationem deponere in dicta medietate existentem. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 234r 11 do 20-05-1389. 

Henricus die Man droeg over aan Jacobus zvw Lambertus van Vrilichoven bvw 

zijn vrouw Metta als ware erfg van voornoemde Metta zijn vruchtgebruik in 

de helft, die aan erfg vw zijn voornoemde vrouw Metta gekomen was na 

overlijden van voornoemde Metta resp. die aan hen zal komen na overlijden 

van voornoemde Henricus, in een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven, ter plaatse gnd Reiners Hof, tussen 

Zakarias gnd Zeij Roetarts soen enerzijds en een gemene waterlaat 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint. 

 

Henricus die Man suum usufructum sibi competentem in medietate (dg: s) 

que heredibus quondam Mette eius uxoris de morte quondam eiusdem Mette 

successione est advoluta et post mortem dicti Henrici advolvetur in pecia 

terre sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in loco dicto 

Vrilichoven in loco dicto Reijners Hof inter hereditatem (dg: . Zacarias 

de) Zakarie dicti Zeij Roetarts soen ex uno et inter communem aqueductum 

ex !uno tendente cum (dg: fi) uno fine ad communitatem ut dicebat 

supportavit (dg: dicto Z) Jacobo filio quondam Lamberti de Vrilichoven 

(dg: tamq) fratri olim dicte Mette tamquam vero heredi dicte Mette 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 12 do 20-05-1389. 

Voornoemde Jacobus droeg voornoemde helft over aan voornoemde Henricus die 

Man. 

 

Quo facto dictus Jacobus dictam medietatem nunc ad se spectantem 

supportavit dicto Henrico die Man promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 13 do 20-05-1389. 

Voornoemde Henricus die Man gaf voornoemd stuk land uit aan Zakarias gnd 

Zeij Roetarts soen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 15 

schelling licht geld, waarvoor in Boxtel bier en brood worden gekocht, aan 

de Predikheren in Den Bosch en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Zakarias 

beloofde op dit stuk land een huis te bouwen van 3 gebinten. 

 

Solvit Zeij. 

Dictus Henricus die Man dictam peciam terre dedit ad hereditariam 

paccionem Zakarie dicto Zeij Roetarts soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: cen quinque denariis ...) censu domini fundi et pro 

XV (dg: denariis) #solidis# levis monete pro qua panis et cervisia 

communiter ementur in Bucstel predicatoribus in Busco exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit [et] promisit insuper #super omnia# dictus Zakarias 

quod ipse supra dictam peciam terre unam domum trium ligaturarum 

edificari et situari procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 14 do 20-05-1389. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus gaven uit aan Margareta dv 

Henricus die Hoesche 5 stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) tussen 

Godescalcus Arts soen enerzijds en Rodolphus Godevarts soen anderzijds, (2) 

tussen Reijnerus Heijnen soen enerzijds en Godefridus die Wever anderzijds, 

(3) tussen wijlen Goeswinus Cnode enerzijds en erfgoed van de commendator 

van Vught anderzijds, (4) tussen Elizabeth Reijners enerzijds en wijlen 

Goeswinus Cnoden anderzijds, (5) ter plaatse gnd op het Zand, met een eind 

strekkend aan Margareta Broekels en met het andere eind aan een hek gnd 

hecken; de uitgifte geschiedde voor (a) de last van de omheiningen bij 



Bosch’ Protocol jaar 1389 04. 

 

173 

voornoemd 5e stuk land, (b) het onderhoud van ¼ deel van voornoemd hek gnd 

hecken, aan het eind van het 5e stuk land, ter plaatse gnd op het Zand, en 

thans voor (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. Zou voornoemde 

Henricus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar 

voornoemde Ghevardus, mits niet verkocht of vervreemd. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius (dg: tres) quinque pecias 

terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri quarum una inter (dg: g-) 

hereditatem Godescalci Arts soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

Godevarts soen ex alio secunda inter hereditatem Reijneri Heijnen soen ex 

uno et inter hereditatem Godefridi die (dg: Wever) Wever ex alio tercia 

(dg: quo) inter hereditatem quondam Goeswini Cnode ex uno et inter 

hereditatem commendatoris de Vucht ex alio quarta inter hereditatem 

Elizabeth Reijners ex !alio et inter hereditatem (dg: quondam Petri) 

quondam Goeswini Cnoden ex alio et quinta (dg: inter hereditatem) ad 

locum dictum op tSant tendens cum uno fine ad hereditatem Margarete 

Broekels et cum reliquo fine ad repagulum dictum hecken ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Margarete filie Henrici die Hoesche ab 

eadem hereditarie possidendas pro onere sepium ad dictam quintam peciam 

terre spectante et (dg: ad) pro onere (dg: cons) conservacionis quarte 

partis repaguli dicti hecken siti ad finem dicte quinte pecie terre site 

ad dictum locum opt Sant vocatum tenendi et observandi a dicta Margareta 

perpetue in bona disposicione et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto (dg: Joh) Ghevardo ad eius vitam 

et post eius vitam dicto Henrico eius filio hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et (verbeterd 

uit: ex) in Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera (dg: repromisit) cum 

tutore repromisit tali condicione dictus Ghevardus dictam paccionem ad 

eius vitam integraliter possidebit post eius vitam ad dictum Henricum 

hereditarie devolvendam hoc addito si dictus Henricus decesserit sine 

prole legitima seu antequam dicta paccio alienaverit seu vendiderit quod 

extunc dicta paccio ad dictum Ghevardum hereditarie devolvetur. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 15 do 20-05-1389. 

Voornoemde Ghevardus en zijn zoon Henricus verhuurden aan Henricus die 

Rademaker en Arnoldus zv Petrus Reijners soen 5 dagmaten beemd, ter plaatse 

gnd die Maent, op 3 plaatsen aldaar, voor een periode van 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 18-04-1389), per jaar voor 8½ Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus te betalen. 

 

Solverunt extranei. Debent XII denarios. 

Dicti Ghevardus et Henricus eius filius quinque diurnatas prati #ad se 

sepctantes# sitas in loco dicto die Maent in tribus locis ibidem ut 

dicebant locaverunt Henrico die Rademaker et (dg: Pe) Arnoldo filio Petri 

Reijners soen ab eisdem ad spacium quatuor annorum a festo pasce proxime 

(dg: fut) preterito sine medio sequentium possidendas anno quolibet 

dictorum quatuor annorum pro octo et (dg: di) #dimidio# Hollant gulden 

seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum 

Martini promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii (dg: rep) indivisi super omnia repromiserunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 234r 16 do 20-05-1389. 

Gerardus zvw Ywanus zvw Arnoldus gnd Yewijns soen van den Heerberch 

verkocht aan Gerardus die Vrieze een n-erfpacht van ½ mud gerst, maat van 

Veghel, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een stuk land, 

in Veghel, ter plaatse gnd Heerberch, tussen Henricus Jutten soen enerzijds 
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en Margareta van den Heerberch anderzijds, reeds belast met een pacht. 

 

Gerardus filius quondam Ywani filii quondam Arnoldi dicti Yewijns soen 

van den Heerberch hereditarie vendidit Gerardo die Vrieze hereditariam 

paccionem dimidii modii ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificationis et in !supra infrascriptam! tradendam ex pecia terre sita 

in parochia de Vechel in loco dicto Heerberch inter hereditatem Henrici 

Jutten soen ex uno et inter Margarete van den Heerberch ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

paccione exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 234r 17 ±ma 07-06-1389. 

Voornoemde Margareta dv Henricus die Hoesche droeg voornoemde 5 stukken 

land over aan haar voornoemde vader Henricus Hoessche. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 234r 14}. 

Dicta Margareta #cum tutore# dictas quinque pecias terre supportavit 

dicto Henrico Hoessche suo patri promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Gerardus et W datum secunda post ?festum pa.... 

 

1178 mf7 C 13 f. 234v. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 

BP 1178 f 234v 01 do 20-05-1389. 

Jacobus gnd Berthen soen verkocht aan Willelmus Hels een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Overkolke, tussen Godefridus van den Kolke 

enerzijds en eertijds Willelmus Coptiten anderzijds. 

 

Jacobus dictus [Be]rthen soen peciam terre sitam in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Overkolke inter hereditatem Godefridi van den Kolke ex uno 

et inter (dg: Emondi q) dudum Willelmi Coptiten ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Hels promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 234v 02 do 20-05-1389. 

Gerardus Hals verkocht aan zijn broer Johannes Hals ½ morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd in den Mortel, tussen 

Bela Kijevits enerzijds en Godefridus van den Kolke anderzijds, belast met 

40 penningen geld en 1 hoen aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Gerardus Hals dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen in loco dicto (dg: i) in den Mortel inter hereditatem Bele 

Kijevits ex uno et inter Godefridi van den Kolke ex alio #prout ibidem 

situm est# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Hals #suo fratri# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XL denariis monete 

et uno pullo conventui sancte (dg: ..) Clare in Busco exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 03 do 20-05-1389. 

Johannes van Malsen verhuurde aan Theodericus Writer van Vechel een stuk 

land gnd die Comme Akker, in Veghel, en een stuk beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd Pasbeemd, tussen Walterus van den Rullen enerzijds en Henricus 

gnd Boertken anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per 

jaar voor 18 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, en voor 4 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen. Voornoemde Theodericus zal het stuk land in het 7e jaar met eigen 

zaaigoed bezaaien en in dat jaar zal voornoemde Theodericus een helft en 

voornoemde Johannes de andere helft van de oogst hebben. 
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Johannes de Malsen peciam terre dictam die Comme Acker sitam in parochia 

de Vechel (dg: inter here) et (dg: pratum) peciam prati (dg: di) sitam in 

dicta parochia in loco dicto Pasbeemt inter hereditatem Walteri van den 

Rullen ex uno et inter (dg: W cuiusdam) #Henrici# dicti Boertken ex alio 

locavit Theoderico Writer de Vechel ab eodem ad spacium sex annorum datum 

presentium sine medio sequentium etc anno quolibet pro XVIII sextariis 

siliginis mensure de Busco dandis anno quolibet dictorum sex annorum 

purificationis et in Busco tradendis et pro quatuor Hollant gulden seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini 

promittens warandiam premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia hoc addito quod dictus Theodericus dictam peciam 

terre septimo anno scilicet anno post dictos sex annos sine medio 

sequente #sequente ?coletur# suis propriis seminabit et in hoc septimo 

anno dictus Theodericus unam medietatem et dictus Johannes reliquam 

medietatem fructuum eiusdem pecie terre habebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 04 do 20-05-1389. 

Costkinus gnd Costken Voet en Arnoldus van Ghele zvw Egidius beloofden aan 

Rolandus Turello, tbv etc, 18 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen, op straffe van 1. 

 

Costkinus dictus Costken (dg: Vo) Voet et Arnoldus de Ghele filius 

quondam Egidii promiserunt Rolando Turello ad opus etc (dg: XX) XVIII 

Hollant gulden (dg: seu valorem) ad Remigii proxime futurum persolvendos 

sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 05 do 20-05-1389. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit 3 plack. 

Primus servabit Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 06 do 20-05-1389. 

Nijcholaus Sijmons soen van der Erp verkocht aan Petrus Claes soen van der 

Hamsvoert een stuk beemd met houtwas, in Veghel, ter plaatse gnd in het 

Eecwinkel, tussen Johannes van Middegael enerzijds en Johannes van den 

Eecwinckel anderzijds. 

 

Nijcholaus Sijmons soen van der Erp peciam prati cum sua lignicrescencia 

sitam in parochia de Vechel in loco dicto int Eecwinckel inter 

hereditatem Johannis de Middegael ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Eecwinckel ex alio ut dicebat vendidit Petro Claes soen van der 

(dg: Hautart ob) #Hamsvoert# promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 07 do 20-05-1389. 

Eligius gnd Loij ?Luutens soen van den Berghe beloofde aan Amelius van 

Bardwijc 21 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389) te betalen. 

 

a. 

Eligius dictus Loij Lu[?u]tens soen van den Berghe promisit Amelio de 

Bardwijc XXI Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 08 do 20-05-1389. 

Johannes van Brede verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus die Man een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in Roelen Hoeve, tussen Jacobus van den 

Kerchof enerzijds en Johannes zv Hilla Pouwels anderzijds. 
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Solvit. 

Johannes de Brede peciam terre sitam in parochia de Gheffen in loco dicto 

in Roelen Hoeve inter hereditatem Jacobi van den Kerchof ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Hille Pouwels (dg: soen) ex alio ut dicebat 

vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi die Man promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 09 do 20-05-1389. 

Theodericus zvw Arnoldus gnd Groetart verkocht aan de seretaris, tbv jkvr 

Mabelia wv Leonius van Langvelt, 1 morgen heide, in een kamp van 10 morgen, 

in Hees, ter plaatse gnd in het Heesse Venne, tussen een kamp gnd die Kamp 

van Rullen enerzijds en een kamp gnd die Kamp van den Kerkhof anderzijds. 

 

Theodericus filius (dg: fi) quondam Arnoldi dicti Groetart unum iuger 

terre mericalis (dg: situm in parochia de Hees in loco dicto op int 

Heesche Venne inter hereditatem dictam) ad se spectans in quodam campo X 

iugera terre (dg: compe) continente sito in parochia de Hees in loco 

dicto int Heessche Venne inter (dg: hereditatem) campum (dg: dictam) 

dictum die (dg: v) Camp van (dg: den) Rullen ex uno et inter campum 

dictum die Camp van den Kerchof ex alio ut dicebat vendidit mihi ad opus 

domicelle Mabelie relicte quondam Leonii de Langvelt promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 10 do 20-05-1389. 

Theodericus zv Petrus van den Stocke verkocht aan de secretaris, tbv 

voornoemde jkvr Mabelia, 1 morgen land, in voornoemd kamp van 10 morgen. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Petri van den Stocke unum iuger terre ad 

se spectans in dicto campo et (dg: X ..) X iugera terre continente 

vendidit mihi ad opus dicte domicelle Mabelie promittens warandiam #et# 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 11 do 20-05-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Gerardus van Colbraken een 

kamp in Mierlo, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen Henricus die Weder bv 

voornoemde Laurencius enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 6½ oude groot aan de heer van Mierlo en thans voor een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen unum campum situm in 

parochia de Mierle in loco dicto Bredelaer inter hereditatem Henrici die 

Weder fratris dicti Laurencii ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo de Colbraken ab eodem 

hereditarie possidendum pro sex et dimidio grossis antiquis domino 
!Mierle exinde solvendis et dandis et etc atque pro hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de (dg: Hel) Nuenen danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Nuenen tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 12 do 20-05-1389. 

Willelmus zv voornoemde Laurencius verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Laurencii (dg: de) predicti prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 13 do 20-05-1389. 

Theodericus van den Boegart beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam 

van den Berghe ridder, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Lichtmis, 5½ mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch, op de zolder van 
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voornoemde Johannes, te leveren, en 4 Hollandse gulden of de waarde elk 

jaar met Sint-Martinus te betalen. Theodericus zal een stuk land, gnd die 

Hegge Akker, een akker gnd die Bogart Akker en een stuk land gnd die 

Houtstrepe in het 7e jaar met eigen zaaigoed bezaaien, en in dat jaar zal 

Theodericus een helft en hr Adam de andere helft van de oogst hebben. 

 

Theodericus van den Boegart promisit #super omnia# Johanni de Malsen ad 

opus domini Ade (dg: de) van den Berghe militis se daturum et soluturum 

dicto domino Ade ad spacium sex annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet dictorum sex annorum 

purificationis et in Busco supra sellarium dicti Johannis tradendos atque 

quatuor Hollant gulden seu valorem anno quolibet dictorum sex annorum 

Martini et quod ipse Theodericus peciam terre dictam die Hegge Acker et 

agrum dictum die Bogart Acker et peciam terre die Houtstrepe septimo anno 

scilicet anno dictos sex annos sine medio sequente suis propriis 

seminibus (dg: s..m) seminabit et in hoc septimo anno dictus Theodericus 

unam medietatem et dictus dominus Adam reliquam medietatem de fructibus 

dictarum trium peciarum terre habebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 14 do 20-05-1389. 

Johannes zv Nijcholaus van den Leempoel verkocht aan Martinus zvw Arnoldus 

gnd Brekelman een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

Johannes Lijsbetten soen enerzijds en hr Willelmus die Custer priester 

anderzijds, belast met 8 penning geld ten tijde in Den Bosch in de beurs 

gaand. 

 

Solvit. 

Johannes filius Nijcholai van den (dg: Leemb) Leempoel peciam terre sitam 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Johannis 

Lijsbetten soen ex uno et inter hereditatem domini Willelmi die Custer 

presbitri ex alio ut dicebat vendidit Martino filio quondam Arnoldi dicti 

Brekelman promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: t) 

octo denariis monete pro (dg: ..) tempore in Busco ad bursam currentis 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 15 do 20-05-1389. 

De broers Johannes en Martinus, kvw Arnoldus gnd Brekelman, verkochten aan 

hun broers Arnoldus en Henricus, kvw voornoemde Arnoldus Brekelman, alle 

erfelijke goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun 

voornoemde vader Arnoldus, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

(dg: Arnoldus et Henricus) #Johannes et Martinus# fratres liberi quondam 

Arnoldi dicti (dg: Be) Brekelman omnia (verbeterd uit: omnes) bona 

hereditaria (dg: sibi de) eis de morte quondam dicti Arnoldi sui patris 

successione advoluta quocumque locorum sita ut dicebant vendiderunt 

Arnoldo et Henrico suis fratribus liberis dicti quondam Arnoldi Brekelman 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 234v 16 do 20-05-1389. 

Jacobus gnd Pauwels soen beloofde aan Katherina dvw Johannes zvw Henricus 

die Man 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Jacobus dictus Pauwels soen promisit Katherine filie quondam Johannis 

filii quondam Henrici die Man XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

 


